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WESELE -PAKIET SREBRNY  

Przystawka czekająca w  stole 

Pasztet z żurawiną 

 Zupa serwowana 

Bulion królewski z domowym makaronem 

 Danie główne  serwowane 

 Filet kurczaka  w sosie ziołowo-parrykowym , ziemniaki, warzywa na parze 

Bufet surówek i sałatek 

Sałatka grecka 

Sałatka jarzynowa 

Sałatka gyros 

Bufet dań zimnych 

Rolada z kurczaka 

Jajka faszerowane 

Pstrąg wędzony 

Śledzie w oleju 

Ruloniki z szynki z jajiekm 

Mięsa  pieczone (schab, karczek ,boczek) 

Bufet dań gorących 

Schab w sosie pieczeniowym 

Żeberka w piwie i miodzie 

Łosoś w sosie cytrynowo- maślanym 

Warzywa gotowane 

Ziemniaki zapiekane z serem 

Barszcz czysty z pasztecikiem z pieczarkami 

Ciasta i desery 

Sernik ,Jabłecznik, ciasto czekoladowe.  

Owoce sezonowe 

 

Sala pomieści do 130 osób. 

Stoły okrągłe 8-10-os  - Stół Państwa Młodych prostokątny 

CENA  ZESTAWÓW na 2019/2020  rok – 180 zł/os , dzieci 3-12 lat 100 zł/os, dzieci do lat 3 – bezpłatnie 

Cena dotyczy rezerwacji dla min.90 osób pełnopłatnych, rezerwacje dla mniejszej ilości osób +20%  

Pokój  dla nowożeńców gratis przy rezerwacji przyjęcia dla min.  100 osób pełnopłatnych 

 

 

(podane poniżej propozycje zawierają przykładowe menu. Istnieje możliwość zmiany potraw według własnych preferencji i sugestii 

Szefa Kuchni) 
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NAPOJE: 

Pakiet I -20 zł/os 

• kawa w dzbankach z ekspresu przelewowego 

• herbata w warniku 

• soki w dzbankach 

Pakiet II-25 zł/os 

• kawa – ekspres ciśnieniowy WMF 

• herbata- samowar + wybór herbat w saszetkach 

• soki w dzbankach 

Pakiet III-30 zł/os 

• kawa – ekspres ciśnieniowy WMF 

• herbata- samowar + wybór herbat w saszetkach 

• soki w dzbankach 

•napoje gazowane (pepsi) 

PREZENTY DO KAŻDEGO Z PAKIETÓW WESELNYCH 

Specjalne ceny pokoi hotelowych dla gości weselnych 

Powitanie chlebem i solą 

Toast winem musującym 

Okrągłe stoły z dekoracją tj. białe obrusy, płócienne serwety, podstawowy bukiet sezonowych kwiatów na każdym stole 

Dekoracja bufetów 

Podczas uroczyście serwowanego obiadu osobne menu dla wegan lub wegetarian 

Serwis kelnerski tortu dostarczonego przez Parę Młodą 

Woda z miętą i cytryną w dzbankach bez limitu 

Opieka i doradztwo naszego wedding managera w całym procesie przygotowań oraz w trakcie przyjęcia i poprawin 

Profesjonalna, sprawna i  serdeczna obsługa kelnerska  

PO WESELU 

10% rabatu na organizację 1 przyjęcia okolicznościowego 

Voucher na  kolację lub masaż  w pierwszą rocznicę ślubu 
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