
PODANE CENY ZAWIERAJĄ PODATEK VAT

ORAZ 10% SERWISU.

CZAS TRAWANIA WESELA DO 8H.

M E N U  



W cenie menu:
 
1. Drink powitalny: Prosecco

2. Dania serwowane:
    · 1 zupa
    · 1 drugie danie
    · 1 deser
 
3. Zimne przystawki w bufecie: 7 pozycji
 
4. Dania z rusztu: 8 pozycji
 
5. Danie gorące nad ranem: 1 pozycja
 
6. Napoje bezalkoholowe:
    · wybór kaw i herbat

· gazowane: Coca-cola, Sprite, Fanta, Tonic
· soki: pomarańczowy, jabłkowy, grejpfrutowy,                      
porzeczkowy

    · woda gazowana i niegazowana

7. Możliwość wymiany dań głównych na wersję
    wegetariańską po wcześniejszym uzgodnieniu
    ilości

8. Wykwalifikowaną obsługę kelnerską

9.    Dodatkową, zamykaną salę do dyspozycji
Młodej Pary

 
10.  Lokalizację w centrum Warszawy

 
11.    Preferencyjne warunki na noclegi

w pobliskim hotelu Ibis
 

12.    Widok na dziki brzeg Wisły
 

13.    Degustacja menu restauracyjnego
/ do czterech osób /- rabat 50% na cały rachunek

 
14.    Podpłynięcie do restauracji wiślaną

szkutą „Tango” lub zaproszenie na kolację
dla Młodej Pary w Pierwszą Rocznicę Ślubu *

 
 
 

* Termin do potwierdzenia na tydzień przed kolacją



 Dania z rusztu / 2 porcje na osobę, czas trwania 3h /
 

Kiełbasa, sos curry

Szaszłyk wieprzowy, marynata tandori

Satay z kurczaka, marynata azjatycka 

Łosoś marynowany, cytryna, koper

Karkówka, marynata miodowo-musztardowa 

Wegański szaszłyk wegański kurczak, warzywa

Ziemniak oliwa, tymianek

Grillowane warzywa: bakłażan, cukinia, papryka, pieczarka 

Do dań podamy, sałaty, ogórki kiszone, sosy oraz pieczywo.
 

Gorące danie nad ranem
 

Żurek staropolski z białą kiełbasą i jajkiem

Drink powitalny – Prosecco

Zupa

Tradycyjny rosół z kurczakiem i domowym makaronem

Danie główne

Polski schab w panko, gratin ziemniaczano-warzywne,
surówka z białej kapusty z marchewką i gorczycą

Deser

Owoce pod kruszonką

Zimne przystawki / 250 g na osobę /

Łosoś marynowany w chimichurri

Wybór mięs pieczonych i wędlin, chrzan domowy

Półmisek serów z owocami i bakaliami i grissini

Tatar ze śledzia z porem i czerwoną cebulą,
kwaśna śmietana

Pasztet z ciecierzycy z konfiturą żurawinową

Świeże sezonowe warzywa z hummusem

Sezonowe piklowane warzywa

Wybór pieczywa białego i ciemnego

WERSJA I
cena 289 pln/osoba



 Dania z rusztu / 2 porcje na osobę, czas trwania 3h /
 

Kofta wegańska
 

Papryka faszerowana kuskusem i ziołami
 

Pieczarka portobello faszerowana sezonowymi warzywami
 

Bataty z wędzoną papryką
 

Szaszłyk warzywny z tofu
 

Kiełbaski sojowe
 

Kukurydza z masłem
 

Ziemniaki z rozmarynem
 

Warzywa w tymianku
 

Do dań z rusztu podamy sałaty z winegretem,
ogórki kiszone, sosy oraz pieczywo

 
Gorące danie nad ranem

 
Krem z białych warzyw, oliwa truflowa, ziołowe crostini

Drink powitalny – Prosecco

Zupa

Consomme warzywne z makaronem udon
i jajkiem przepiórczym

Danie główne

Wegańska kofta ,czerwonej soczewicy, mięta
kumin, kasza bulgur, sałatka z ogórka,
rzodkiewki, pomidorów i czerwonej cebuli

Deser

Owoce pod kruszonką

Zimne przystawki / 250 g na osobę /

Quiche z warzywami
 
Tarta z gruszką i gorgonzolą, sriracha-mayo

Półmisek serów z owocami i bakaliami i grissini
 
Biała fasola, jarmuż, suszone pomidory, papryka

Pasztet z ciecierzycy z konfiturą żurawinową

Świeże sezonowe warzywa z hummusem

Sezonowe piklowane warzywa

Wybór pieczywa białego i ciemnego

WERSJA II
/ WEGETARIAŃSKA /
cena 289 pln/osoba



 Dania z rusztu / 2 porcje na osobę, czas trwania 3h /
 

Kofta jagnięca z miętą
 

Satay z indyka, ananasa i chili
 

Kiełbaski białe i wędzone
 

Kurczak lemon
 

Łosoś marynowany w świeżym koprze
 

Żeberka BBQ
 

Karkówka marynowana czosnkiem i rozmarynem
 

Bataty z wędzoną papryką
 

Warzywa w tymianku
 

Do dań z rusztu podamy sałaty z winegretem,
ogórki kiszone, sosy oraz pieczywo

 
Gorące danie nad ranem

 
Flaczki z kalmarów

Drink powitalny – Prosecco

Zupa

Bulion wołowy z tortellini

Danie główne

Bitki cielęce w sosie borowikowym, ziemniaki purée,
karmelizowane buraczki w miodzie

Deser

Panna cotta z musem malinowym i sezonowymi
owocami

Zimne przystawki / 250 g na osobę /

Rilet z wędzonej makreli na toście
 
Rostbef z gruszką i gorgonzolą
 
Półmisek serów z owocami i bakaliami i grissini
 
Pasztet z dziczyzny z sosem cumberland

Pasztet z ciecierzycy z konfiturą żurawinową

Świeże sezonowe warzywa z hummusem

Sezonowe piklowane warzywa

Wybór pieczywa białego i ciemnego

WERSJA III
ELEGANCE

cena 329 pln/osoba



INFORMACJE DODATKOWE:
 
1.    Cena menu nie zawiera kosztu rezerwacji przestrzeni na wyłączność, który jest zależny 
od terminu oraz wynajmowanej części Restauracji i wynosi: 2000 – 5000 pln / od 100 osób nie
pobieramy opłaty za wynajem sali na wyłączność /

2.   Istnieje możliwość wymiany dań z grilla na dania w bufecie gorącym, bez dodatkowej opłaty. Poniżej
menu:

Gulasz z jelenia
Pieczony kalafior, chilli, orzechy, sos sojowy
Patatas bravas
Liście świeżych sałata, vinegrette miodowo-pomarańczowy

2.    Urząd Stanu Cywilnego wyraził zgodę na udzielanie ślubów
na pokładzie restauracji River Cafe

3.    Modyfikacja menu bez dodatkowych opłat

4.    Przystawki zimne w stołach, należy doliczyć 10% ceny za osobę

5.    Danie ciepłe do wyboru, należy doliczyć 10% ceny za osobę

6.    Przywitanie chlebem i solą w cenie wesela / na życzenie Młodej Pary /

7.    Możliwość przechowania tortu w naszej chłodni

8.    Dekorowanie sali możliwe od godziny 6 rano w dniu Wesela / godzina do potwierdzenia /

9.    Restauracja jest klimatyzowana lub ogrzewana w zależności od pogody 

10.  Potwierdzenie ostatecznej ilości Gości na 7 dni przed weselem

11.  Możliwość skorzystania z sejfu

12.  Parking strzeżony znajduje się w odległości 500 m od restauracji

13.  Przystanek komunikacji miejskiej 100 m od restauracji vis a vis Multimedialnego Parku Fontann

14.  Koszt za menu dzieci 3-14 lat oraz osób z obsługi wesela, np.: dj, fotograf, kamerzysta to 70% ceny.

15.  W celu potwierdzenia terminu prosimy o wpłatę zadatku w wysokości 5 000 pln

16.  Dbając o środowisko nie używamy plastiku, istnieje możliwość zabrania jedzenia po weselu we
własne pojemniki

17.  Przedłużenie wesela jest wyceniane indywidualnie.

DANE KONTAKTOWE:

RIVER CLUB | 515 KM WISŁY | WYBRZEŻE GDAŃSKIE, WARSZAWA 

501 555 211 | e-mail: riverclub@riverclub.pl | www.riverclub.pl


