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WESELE WEGAŃSKIE I WEGETARIAŃSKIE



Posiadamy bogate doświadczenie w organizacji  
i obsłudze wesel. 

Z przyjemnością zorganizujemy dla Państwa ten 
z dzień w życiu, uwzględniając wszystkie 
sugestie i wyobrażenia dotyczące tej niepowtarzalnej 
chwili.

Nasz lokal jest w stanie pomieścić do 200 osób. 
Proponujemy przyjęcie przy tradycyjnych stołach , 
w układzie wybranym przez Państwa.

Rustykalny klimat, doskonałe menu oraz profesjonalny 
i uprzejmy personel na długo pozostaną w pamięci 
wszystkich Gości. Jesteśmy otwarci na pytania lub 
sugestie z Państwa strony. 

WYMARZONE WESELE 
W KARCZMIE CEKIERÓWKA



Wynajem klimatyzowanej sali na wyłączność

Degustacja menu w towarzystwie Szefa Kuchni oraz 
Opiekuna wesela

Ogrodzony parking dla Gości weselnych

Podstawowa dekoracja stołów (obrusy, serwetki, 
świece

Naszą pomoc i doradztwo w zakresie przygotowania 
przyjęcia weselnego

ZAIKS - opłata z tytułu wykorzystania utworów 
muzycznych w trakcie wesela

Tradycyjne powitanie chlebem i solą

W CENIE PRZYJĘCIA ZAPEWNIAMY

Profesjonalna, zawsze uśmiechnięta załoga kelnerska

Kącik zabaw dla najmłodszych

Możliwość zorganizowania wesela tematycznego we 
współpracy z naszym Szefem Kuchni oraz dekoratorką

Kieliszek wina musującego dla wszystkich Gości

Rzutnik i ekran do dyspozycji (możliwość prezentacji
zdjęć i filmów) 

Możliwość zamówienia porcji dla dzieci (do 10 lat),  
ze zniżką 50%



Pakiety są ustalane i wyceniane indywidualnie.



MENU WEGETARIAŃSKIE

Zupy:
Krem brokułowy z grzankami ziołowymi
Krem pomidorowy z pesto bazyliowym oraz 
grzankami
Krem marchewkowy z imbirem i groszkiem 
ptysiowym
Krem z pieczonego selera, rozmarynem 
i chrupiącą grzanką zapiekaną serem
Pikantna zupa z soczewicy z warzywami 
z dodatkiem mleka kokosowego
Krem czosnkowo-ziemniaczany z grzankami
Krem z zielonych warzyw
Krem z pora i ziemniaków
Zupa cebulowa z grzankami

Dodatki skrobiowe:
Opiekane ziemniaki z czosnkiem i ziołami
Tłuczone ziemniaki z koperkiem
Dufinki
Ryż jaśminowy z ziołami
Ryż basmati
Ziemniaczane gratin
Soczewica z masłem i ziołami
Kasza kuskus z ziołami
Kasza bulgur
Kasza gryczana niepalona z dymką oraz oliwą 
z oliwek
Kasza gryczana z trybulą

 Danie główne:
Kotleciki marchewkowo-cukiniowe z serem feta, 
ziołami oraz kwaśną śmietaną
Faszerowany bakłażan z kaszą kuskus, warzywami 
i sosem pomidorowym
Makaron penne w sosie grzybowym 
z dodatkiem świeżego parmezanu
Makaron tagliatelle w kremowym sosie z 
suszonymi pomidorami oraz rukolą
Szaszłyk wegetariański z pikantnym sosem 
paprykowym posypany prażonymi pestkami dyni
Pieczone bataty z ciecierzycą, serem pleśniowym, 
szpinakiem i pomidorkami koktajlowymi
Naleśniki ze szpinakiem i suszonymi pomidorami 
zapiekane parmezanem
Gulasz z pieczonej papryki i batatów
Barszcz czerwony podawany z krokietem z kapustą 
i grzybami
Caponata z ziołowym pesto
Parmigiana z cukinią
Kotleciki curry z kaszy jaglanej z musem 
z pieczonego bakłażana
Pieczone warzywa korzenne z sosem orzechowym
Ratatouille
Tarty wegetariańskie

Desery:
Puchar lodowy z owocami i bitą 
śmietaną
Panna cotta z musem malinowym
Mrożony nugat migdałowy z sosem 
czekoladowym i malinowym
Domowy sernik z sosem 
czekoladowym
Domowa szarlotka na ciepło z gałką 
lodów waniliowych z sosem 
karmelowym

Surówki:
Zestaw surówek, 3 rodzaje do wyboru

Marchewka
Seler
Ćwikła z chrzanem
Buraczki zasmażane
Kapusta pekińska
Kapusta biała
Kapusta czerwona
Miks sałat z sosem vinegret



MENU WEGAŃSKIE

Zupy:
Krem z pieczonego kalafiora z prażonymi 
pestkami dyni oraz słonecznika
Krem pomidorowy z pesto bazyliowym 
z chrupiącą ciecierzycą
Krem marchewkowy z imbirem oraz chipsem 
z batata
Krem z pieczonego selera z rozmarynem 
i chrupiącą pietruszką
Pikantna zupa z soczewicą z dodatkiem mleka 
kokosowego oraz kiełków
Krem z cukinii z chipsami z buraka 
marynowanego w occie balsamicznym

Dodatki skrobiowe:
Opiekane ziemniaki z czosnkiem i ziołami
Tłuczone ziemniaki z koperkiem
Ryż jaśminowy z ziołami
Kasza kuskus z ziołami
Kasza jaglana z pestkami słonecznika, 
dodatkiem oliwy oraz ziół
Duszona soczewica ze szpinakiem, świeżymi 
pomidorami i dodatkiem ziół
Kasza bulgur
Kasza gryczana niepalona z dymką oraz oliwą 
z oliwek
Kasza gryczana z trybulą

 Danie główne:
Kotleciki marchewkowo-cukiniowe z musem 
ciecierzycy
Faszerowany bakłażan kaszą kuskus z warzywami, 
sosem pomidorowym oraz pestkami słonecznika
Szaszłyk wegański z pikantnym sosem curry 
posypany prażonym sezamem
Pieczone bataty z ciecierzycą, szpinakiem i pomi-
dorkami koktajlowymi
Risotto grzybowe ze szpinakiem oraz chrustem z 
pora
Zapiekane gratin z warzywami i pikantnym sosem 
paprykowym
Potrawka z pieczonych warzyw z dodatkiem mleka 
kokosowego oraz papryki chili
Barszcz czerwony podawany z krokietem z kapustą 
i grzybami
Caponata z ziołowym pesto i dodatkiem wędzonej 
papryki
Parmigiana z cukinią i świeżą kolendrą
Kotleciki curry z kaszy jaglanej z pikantnym musem
Pieczone warzywa korzenne z sosem orzechowym
Ratatouille

Desery:
Brownie czekoladowe
Mus czekoladowy z kandyzowanymi 
wiśniami
Zapiekane crumble truskawkowe
Pieczone jabłko z syropem klonowym 
i orzechami włoskimi
Aromatyczny mus z mango z 
orzechami nerkowca i syropem 
klonowym

Surówki:
Zestaw surówek, 3 rodzaje do wyboru

Marchewka
Ćwikła z chrzanem
Buraczki zasmażane
Kapusta pekińska
Kapusta czerwona
Miks sałat z sosem vinegret
Kapusta pekińska
Grillowane warzywa z ziołami
Pieczony pomidor z oliwą z oliwek 
oraz rozmarynem



DODATKOWE PAKIETY WESELNE
Pakiet słodkości (tort weselny, paczki z ciastami dla Gości  
oraz Pary Młodej)

Pakiet zbójnickiego grillowania 

Pakiety alkoholowe w formie open baru

Pakiet barmański - kartę drinków przygotujemy indywidualnie  
dla każdej Pary

Candy Bar

Bufet wiejski

Deska serów

Pakiet lemoniad

Pakiet poncz

Fotobudka

Animacje dla dzieci

Fontanna czekoladowa z owocami i dodatkami

Live cooking

W PREZENCIE OTRZYMAJĄ PAŃSTWO
Voucher na romantyczną kolację z okazji pierwszej rocznicy ślubu
Voucher ważny przez rok z 10% rabatem na organizację 
uroczystości rodzinnej w naszej Karczmie



Chętnie odpowiemy na wszystkie 
Państwa pytania

Karczma Cekierówka
ul. Jarzębinowa 2
32-010 Luborzyca

manager@cekierowka.pl
600 975 395


