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STÓŁ WIEJSKI 

Obowiązkową atrakcją podczas wesela jest stół wiejski, uginający się 

pod ciężarem wyłożonych kiełbas, szynek, baleronów i boczków. Cieszy 

się zainteresowaniem wszystkich smakoszy swojskiego, tradycyjnego 

polskiego jadła. 

Oferujemy Państwu produkty własnego wyrobu, 100% ekologiczne, bez konserwantów 

oraz pozbawione jakiejkolwiek chemii, przygotowywane tradycyjnymi metodami ze 

świeżego mięsa najwyższej jakości, wędzone w wędzarni opalanej drewnem dającym 

niepowtarzalny smak i aromat.  

Stół wiejski to także wyśmienite dodatki, takie jak: swojski smalec ze skwarkami, ogórki 

małosolne i kiszone, marynaty, chrzan oraz chleb staropolski z pieca. 

 

ZESTAW 1 „Mały stół wiejski” (do 20 osób) - cena: 500 zł 

 szynka wiejska 

 schab swojski 

 pierś z kurczaka 

 boczek wędzony 

 kiełbasa swojska 

 słonina wędzona 

 smalec ze skwarkami 

 swojskie ogórki kiszone  

 chleb staropolski z pieca 

Stół wiejski zawiera wyroby mięsne przygotowane z ok. 10 kg surowego mięsa. Cena zawiera 

przygotowanie i dekorację stołu. 

 

 ZESTAW 2 „Średni stół wiejski” (do 50 osób) - cena: 900 zł 

 szynka wiejska 

 schab swojski 

 karkówka  

 pierś z kurczaka 

 boczek wędzony 

 kiełbasa swojska 

 słonina wędzona 

 smalec ze skwarkami 

 swojskie ogórki kiszone  

 swojskie marynaty (3 rodzaje) 

 chleb staropolski z pieca 

Stół wiejski zawiera wyroby mięsne przygotowane z ok. 20 kg surowego mięsa. Cena zawiera 

przygotowanie i dekorację stołu. 
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 ZESTAW 3 „Duży stół wiejski” (do 100 osób) - cena: 1250 zł 

 szynka wiejska 

 schab swojski 

 karkówka 

 polędwiczka wieprzowa 

 pierś z kurczaka 

 boczek wędzony 

 słonina wędzona 

 baleron  

 kiełbasa swojska 

 golonka wędzona  

 smalec ze skwarkami 

 swojskie ogórki kiszone  

 swojskie marynaty (4 rodzaje) 

 chleb staropolski z pieca 

 chrzan, musztarda 

Stół wiejski zawiera wyroby mięsne przygotowane z ok. 30 kg surowego mięsa. Cena zawiera 

przygotowanie i dekorację stołu. 

 

 

 


