
Oferta Flaming Mysłowice 
Przyjęcia weselne 

Sezon 2019 / 2020 

PROPOZYCJA TRADYCYJNA 

Przystawka  
Pieczony pasztet staropolski z marynatami i sosem tatarskim 

Zupa 
Tradycyjny polski bulion z domowym 6-cio jajecznym makaronem 

Danie główne (podane półmiskowo) 

Rolada wołowa , Pieczeń wieprzowa po zbójnicku, 
 Pieczone udko z kurczaka , sakiewka wieprzowa pełna grzybów  

Dodatki: 
Kluseczki białe, Kluski ciemne, Ziemniaki młode z koperkiem , Dufinki ziemniaczane 

Kapusta czerwona zasmażana z boczkiem, Młoda kapusta biała  , Surówki  
Sosy: Pieczeniowy ciemny, Grzybowy, Drobiowy jasny 

Deser 
Lody z gorącymi malinami   

Zimna płyta 
Półmisek marynowanych mięs pieczonych wraz z pasztetem swojskim z dipami smakowymi 

Półmisek swojskich wędlin 
Deska serów francuskich, dekorowanych owocami 

 Kolorowe galaretki drobiowe  
Śledzie marynowane w cebuli z oliwą 
Śledzie w śmietanie z jabłkiem 

Sałatka z brokułami jajkiem i sosem czosnkowym 
Sałatka na sposób grecki z serem feta i oliwkami 

Kosze pieczywa z gorącymi bułeczkami 
Masełka smakowe 
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Gorąca kolacja I  
Kotleciki wieprzowe w sosie myśliwskim z buraczkami blanszowanymi i kopytkami 

Gorąca kolacja II 
Marynowana pierś z kurczaka z mozarellą i pomidorami  

na sałatce z rukoli i roszponki z sosem włoskim 

Gorąca kolacja III 
Barszcz czerwony z pasztecikiem   

Desery i napoje: 
Ciasta (sernik, makowiec, szarlotka) 
Półmiski z owocami sezonowymi 

Napoje bezalkoholowe (woda, soki owocowe) – bez ograniczeń 
Napoje gazowane (fanta, sprite, cola) -  bez ograniczeń 

Kawa, herbata – bez ograniczeń 

Koszt zaproponowanego menu :  
205,00 pln / osobę 

Dodatkowe opcje na zamówienie: 
Fontanna czekoladowa 

Bufet sushi 
Kolacja w formie grilla 

Kolacja przygotowywana na żywo przez kucharza na sali (3 dania do wyboru) 
Animatorka dla dzieci ( wesele powyżej 50 osób animatorka gratis )  

Propozycja Atrakcji:  
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Foto budka lustro dotykowe+ garderoba – 700 zł set 2 godziny 

Pokaz Barmański – Show podczas którego barmani wykonują efektowne ewolucje butelkami i     
sprzętem barmańskim sprawiając wrażenie, że grawitacja nie istnieje. W trakcie pokazu barmani 
wykonują również drinki, którymi częstują widownie. Po pokazie uczestnicy imprezy będą mogli 
spróbować swoich sił za barem pod okiem fachowców.  
Cena pokazu – 1200 zł  

Open Bar – Na przyjęciach świetnie sprawdza się obsługa barmańska, która zadba o najbardziej 
wymagające podniebienia, przyrządzając klasyczne drinki znane na całym świecie, jaki i kolorowe 
koktajle zarówno alkoholowe jak i bezalkoholowe dla dzieci i kierowców. 
Cena zależna od liczby Gości   

CoctailTruck – to pierwszy w Europie coctailbar na kołach. Barmani podczas imprezy serwują drinki i 
cocktaile z kultowego Citroena H. https://www.facebook.com/CocktailTruckPL/?pnref=lhc 
Cena – 2800 zł  

Oprawa muzyczna i oświetleniowa – Posiadamy bazę muzyków ( Dj, zespół ) z którymi 
współpracujemy. Chętnie pomożemy w wyborze artysty muzycznego  
Wycena indywidualna  

Just Edi Show – Adrian Pruski to, jeden z najbardziej rozpoznawalnych i charyzmatycznych polskich 
iluzjonistów. Jego pokazy iluzji wzbudzają zachwyt i podziw publiczności. Jedyne w swoim rodzaju 
pokazy iluzji przenoszą widzów do świata magii i czarów. Iluzjonista Adrian Pruski zapewni Państwu 
niezapomniane emocje i wiele pozytywnych wrażeń.  
Wycena zależna od terminu.  
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