
Czarda Grill to rodzinna restauracja znajduj¹ca siê w Czechowicach-Dziedzicach.

Sami dbamy o ka¿dy szczegó³, a nasze dania tworzymy w oparciu o rodzinne przepisy.

Smaczna kuchnia i wysoki poziom obs³ugi to nasz klucz do sukcesu,

a œwietna opinia w regionie stanowi nasz¹ najlepsz¹ rekomendacjê.

Wierzymy, ¿e doœwiadczenie zdobyte podczas organizacji wesel,

bankietów i innych uroczystoœci pomo¿e nam sprawiæ, ¿e Wasz dzieñ bêdzie wyj¹tkowy i perfekcyjnie zorganizowany.

Nasza restauracja dysponuje osobn¹, klimatyzowan¹ sal¹ przeznaczon¹ dla 100 osób i prywatnym parkingiem.

Dla naszych najm³odszych goœci przygotowaliœmy na terenie obiektu ma³y plac zabaw.

Do³o¿ymy wszelkich starañ, aby spe³niæWasze oczekiwania.
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Wcenie ka¿dego menu jest wliczone:
- podstawowa dekoracja sto³ów w wybranej przez Pañstwa kolorystyce

- przywitanie Pañstwa m³odych chlebem i sol¹
- wino musuj¹ce dla Ma³¿onków i Goœci

- du¿y parking
- obs³ugê kelnersk¹
- klimatyzowan¹ salê

- napoje gor¹ce (kawa, herbata) oraz zimne (wody i soki) bez ograniczeñ

Dodatk owe informacje:
- posiadamy rzutnik do prezentacji oraz filmów
- plac zabaw dla naszych najm³odszych Goœci

- dzieci do lat 4 - bezp³atnie, dzieci od 4 do 10 lat 50% ceny menu

Dodatkowo, mo¿emy pomóc w zapewnieniu:
- transportu Goœci weselnych

- dodatkowej dekoracji sali, florystki
- oprawy muzycznej

- fotografa
- kamerzysty

- tortu weselnego i wyrobów cukierniczych
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ZUPA:
rosó³ z makaronem

DANIE G£ÓWNE
tradycyjna rolada wieprzowa
kotlet schabowy w z³ocistej panierce
pa³ki z kurczaka
Dodatki
kluski œl¹skie
ziemniaki gotowane
sos
Dodatki
kapusta czerwona
buraki
surówka z marchewki

ZIMNAP£YTA
patera wêdlin
patera miês pieczonych
tymbaliki drobiowe
œledzie w œmietanie
sa³atka jarzynowa
sa³atka grecka
pikle marynowane

l KOLACJA GOR¥CA
schab ze œliwk¹
pure ziemniaczane
surówka

ll KOLACJA GOR¥CA
warkocz miêsny
ziemniaki opiekane
surówka

lll KOLACJA GOR¥CA
barszcz czerwony z krokietem

NAPOJE
kawa bez ograniczeñ
herbata bez ograniczeñ
soki owocowe bez ograniczeñ
woda z cytryn¹ i miet¹ bez ograniczeñ

WYROBY CUKIERNICZE do uzgodnienia
tort
ciasta
ciasteczka

OWOCE do uzgodnienia

ATRAKCJE
Powitanie pary m³odej
Wino musuj¹ce na powitanie goœci weselnych

MenuWeselne l

koszt za osobê: 185,00 z³
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MenuWeselne ll

koszt za osobê: 195,00 z³

ZUPA: (jedna do wyboru);
rosó³ z makaronem
krem z broku³ów
krem z pieczarek z grzankami

DANIE G£ÓWNE; (
tradycyjna rolada wieprzowa
z³ociste pa³eczki drobiowe
pieczeñ wieprzowa
panierowana kieszeñ drobiowa ze szpinakiem i serem ¿ó³tym
Dodatki
kluski œl¹skie
ziemniaki gotowane
sos
Dodatki
kapusta czerwona
surówka z kiszonej kapusty
surówka z bia³ej kapusty

ZIMNAP£YTA
patera miês pieczonych
galantyna drobiowa
rolada serowa
kompozycja serów
œledzie
Sa³atki: (
sa³atka jarzynowa
sa³atka porowa
sa³atka królewska

l KOLACJA GOR¥CA
polêdwiczki wieprzowe
kopytka
surówka

ll KOLACJA GOR¥CA /noc cygañska/
p³on¹ce frankfuterki
pieczywo
musztarda
ketchup

lll KOLACJA GOR¥CA
barszcz z krokietem lub pasztecikiem

do wyboru trzy rodzaje miês)

do wyboru dwa rodzaje sa³atek)

NAPOJE
kawa bez ograniczeñ
herbata bez ograniczeñ
soki owocowe bez ograniczeñ
woda z cytryn¹ i miet¹ bez ograniczeñ

WYROBY CUKIERNICZE do uzgodnienia
tort
ciasta
ciasteczka

OWOCE do uzgodnienia

ATRAKCJE
Powitanie pary m³odej
Wino musuj¹ce na powitanie goœci weselnych
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MenuWeselne lll

koszt za osobê: 225,00 z³

ZUPA: (jedna do wyboru);
rosó³ z makaronem
krem z broku³ów
krem z pieczarek z grzankami

DANIE G£ÓWNE
tradycyjna rolada wieprzowa
rolada po cesarsku
kotlet schabowy
filet z boczkiem soute
Dodatki
kluski œl¹skie
ziemniaki gotowane
sos
Dodatki
zestaw surówek
buraczki
kapusta zasma¿ana

ZIMNAP£YTA
patera wêdlin
patera serów
miêsa pieczone
tymbaliki drobiowe
tymbaliki wieprzowe
œledzie
sa³atka jarzynowa
sa³atka ananasowa
sa³atka grecka
pikle marynowane
tatar z ³ososia

l KOLACJA GOR¥CA
Schab w sosie mysliwskim
kopytka
surówka

ll KOLACJA GOR¥CA /noc cygañska/
cevapcici
¿eberka
szasz³yk wieprzowy
szasz³yk drobiowy
sa³atka kolorowa

lll KOLACJA GOR¥CA
Bogracz z kluseczkami

NAPOJE
kawa bez ograniczeñ
herbata bez ograniczeñ
soki owocowe bez ograniczeñ
woda z cytryn¹ i miet¹ bez ograniczeñ

WYROBY CUKIERNICZE do uzgodnienia
tort
ciasta
ciasteczka

OWOCE do uzgodnienia

ATRAKCJE
Powitanie pary m³odej
Wino musuj¹ce na powitanie goœci weselnych
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Propozycje kolacji dodatkowych

koszt za osobê: 15,00 z³

Gulasz wo³owy z knedlem bu³czanym
Boeuf Stroganow
Bogracz z kluseczkami
¯urek z bia³¹ kie³bas¹ i jajakiem
Polêdwiczki wieprzowe z kopytkami i surówk¹
Paluszki drobiowe ryz na ostro, sa³atka
Pieczeñ wieprzowa w sosie, ziemniaki pure z dodatkami
Rolada drobiowa z udka w sosie serowym, warzywa z wody
Schab w sosie mysliwskim, ziemniaki, opiekane, surówka
Pa³ki drobiowe, kuleczki ziemniaczane, surówka
Cevapcici (3 szt), ziemniaki opiekane, kapusta po naszemu
Rolada schabowa nadziewana porem i boczkiem, ziemniaki pure, buraczki
Sakiewka schabowa z pieczarkami ziemniaki pure,buraczki

Pañstwo M³odzi maj¹ mo¿liwoœæ wybrania dodatkowej kolacji
lub zamianê kolacji z menu podstawowego na kolacjê z menu dodatkowego.
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Uwaga, w cenê menu nie s¹ wliczone alkohole, napoje gazowane, owoce oraz wyroby cukiernicze.

Przyjêcie weselne zaczyna siê o godzinie wyznaczonej przez Parê M³od¹, a k oñczy o godzinie 4.00 dnia nastêpnego.

Jesteœmy otwarci na wszelkie propozycje, do ka¿dego Goœcia podchodzimy indywidualnie, dlatego nasza oferta jest elastyczna
i dopasowana do Pañstwa wymagañ.

To bêdzie niezapomniany dzieñ!


