Organizujemy wspaniałe i niezapomniałe imprezy weselne.
Jesteśmy w stanie zapewnić odpowiednią oprawę weselną i niezapomniany
klimat, zapewniając wszystkim świetne jedzenie, miejsce do tańczenia, miejsce
dla dzieci.
Do dyspozycji gości jest duży parking, który pomieści samochody wszystkich
gości, wokół Karczmy jest dużo terenów zielonych, ogródek piwny i plac
zabaw dla dzieci.

WESELE

Wesela, a nawet śluby mogą odbywać się również
na świeżym powietrzu w otoczeniu przyrody.

Od 2001 roku działamy na rynku cateringu,
bankietów i imprez plenerowych,
nasze źródła biorą początek
z opolskiej Restauracji Zagłoba,
znanej z doskonałej kuchni i obsługi.
Obsłużymy wesela nawet dla 220 gości
z możliwością noclegu dla 20 osób.
Przy obsłudze Państwa wesela
wykorzystujemy wyłącznie
własny DRINK BAR,
romantyczny napis LOVE
i dekoratorkę sali.

+48 601 481 609
www.zaglobakarczma.pl
45-525 Opole, ul. Strzelecka 80c

Zorganizujemy piękne,
niezapomniane wesele,
zadbamy o Państwa komfort
i obsłużymy nawet 220 osób
Zapraszamy !

od 150 zł na osobę
Porcje dla dzieci w wieku do 8 lat
liczymy jako połowę

WESELE
Wesele

150 zł na osobę

z napojami i ciastem
+40 zł na osobę

od poniedziałku do piątku
Zupa - rosół z makaronem
2 danie na pólmiskach
z napojami i ciastem
Kotlet schabowy, ziemniaki podsmażane
na osobę
+40 zł na osobę
z boczkiem i cebulką, surówka wiosenna
w sobotę (minimum 80 osób)
Udko z kaczki, udko z kury, sos pieczeniowy,
ziemniaki ze szpinakiem, surówka z selera z ananasem
Rolada wołowa w sosie pieczeniowym, rolada ze schabu w sosie śmietanowym z szynką,
kluski śląskie, kapusta czerwona duszona
Medalion z polędwiczki, galuszka ze szpinakiem, buraczki na ciepło
Filet z kurczaka zawijany z mozarellą, oliwkami, suszonym pomidorem, sos śmietanowy,
ziemniaki opiekane, surówki
Zimna płyta - deska przysmaków mięsnych podbipięty z marynatami, ćwikłą i chrzanem,
jajka z kawiorem, jajka w sosie tatarskim, tatar wołowy, babeczki z twarożkiem i salami,
pieczarki panierowane, cykoria faszerowana, cukinia z łososiem, koreczki z mozarellą,
vol au venty faszerowane, śledzie w śmietanie, śledzie w oleju, sałatki, sery świata z owocami
Ciepłe napoje kawa, herbata - bez ograniczeń
I kolacja – serwowana na środku sali ze świetlnymi racami
Dzik pieczony w całości z kaszą i sosem grzybowym, kiszoną kapusta na ciepło,
Szabla mięs - schab, karczek, filet, boczek, ananas
II kolacja
Bogracz lub barszcz z krokietem z kapustą i grzybami
(pieczarkami i serem lub mięsem)

180 zł

Powyższa propozycja to przykładowe menu,
na życzenie Klienta możemy przygotować dowolne menu,
po wcześniejszym uzgodnieniu

Poprawiny
Poprawiny w Karczmie (na wyłączność)
z napojami i ciastem
na osobę
+40 zł na osobę

95 zł

Obiad w Karczmie (bez wyłączności)
z napojami i ciastem
na osobę
+40 zł na osobę

60 zł

Grill (impreza plenerowa, wiata, namiot)
z napojami i ciastem
na osobę
+40 zł na osobę

80 zł

*Gdyby zechcieli Państwo nagrodzić nasz personel napiwkiem,
prosimy nie zapominać o kucharzach :-)

www.zaglobakarczma.pl

+48 601 481 609

