
Przyjęcie ślubne (Menu 280 zł)

Amuse bouche niespodzianka 

Przystawka: 
Tatar z łososia, pieczona czerwona cebula, ogórki w curry, żel z cytryny 

Wege: Tatar z pieczonego buraka, pieczona czerwona cebula, ogórki w curry, żel z cytryny 

Zupa: 
Rosół drobiowo wołowy z domowym makaronem 
Wege: krem grzybowy z grzankami i piana truflową 

Danie główne: 
Poliki wołowe gotowane w czerwonym winie, puree ziemniaczane z musztardą francuską,

czerwona modra kapusta 
Wege: Tempeh w sosie Alfredo,puree ziemniaczane z musztardą francuską, czerwona modra

kapusta 

Intermezzo niespodzianka 

Deser:
Mono porcja z białej czekolady konfiturą z owoców leśnych, ciastko cytrynowe

Danie główne II:
Bitki wołowe z kluskami śląskimi i buraczki zasmażane 

Wege: Boczniaki w sosie pomidorowym z kluskami śląskimi, buraczki zasmażane

Zupa : 
Łódzka zalewajka 



Na stole : 
Deski serów i wędlin 

Smarowidła 
Domowe pieczywo 

Pikle 

W cenie menu: herbata, kawa, woda z cytryną i miętą, soki

Dodatkowe opcje:

Ciasta na stole:
Mini drożdżówki z kruszonką 

Brownie z orzechami laskowymi 
Szarlotka
20 zł /os.

Tort (ustalany indywidualnie)

Alkohol do wyboru: 

Open bar 95 zł / os. Open bar 135zł/ os.

Piwo Księży Młyn Pils 
Wódka Starosta 

Jameson 
Wino białe i czerwone 

Drinki: 
Sex on the beach 

Cuba libre 
Whisky z colą 
Gin z tonikiem

Piwo: wszystkie rodzaje
Cydr: Stary Sad
Wódka Starosta 

Frizante z kija 
Jameson 

Wino białe i czerwone 
Drinki:

Mohito 
Aperol

Whiski Sour
Pisco Sour

Pornstar martini 
oraz drinki sezonowe

OTWARTY RACHUNEK: 

Wódka Starosta 0,5l  70 ZŁ 
Wódka Dwór Polski 0,7l 110 zł 

Wina: Vinho Verde 65 zł 0,7l 
Primitivo 75 zł 0,7l 

PIWO 0,5l 16 pln 
Browar Księży Młyn, Browar Bednary

Jameson 0,7l 250zł
Peaky Blinder 0,7l 280zł

Do całości kwoty doliczamy serwis 10%. 
Menu dziecięce – 40% od kwoty za osobę dorosłą. 

Jesteśmy otwarci na wszelkie zmiany w menu :)

Zapraszamy do kontaktu: 
tel. 880 832 509 
tel. 692 994 515 

fatamorganalodz@gmail.com 
Skontaktuj się z nami na fb! 


