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MENU WESELNE
NA ROK 2019/2020

Menu weselne    250 zł brutto za osobę, minimum 70 osób

 Krem z białych warzyw    chorizo, pano, oliwa
 Rosół wołowo-drobiowy    domowy maaron, warzywa, oliwa pietruszowa
 Bulion rzybowy        pietruszowe lane lusi, warzywa, rzyby
 Tajsa zupa rybna       reweti, maaron ryżowy, marchew, rosze, sezam

Zupa — serwowana                                 200-220 ml — 1 do wyboru

 Tradycyjny otlet schabowy
 Zrazy wołowe         z farszem staropolsim w sosie z duszenia
 Pieczeń z arówi      z sosem pieprzowym
 Roladi drobiowe       z masłem pietruszowym
 Filet z urczaa        przeładany pomidorami i mozzarellą
 Udo z urczaa       faszerowane rzybami, porem i serem
  Udo z aczi confit     z sosem z owocami leśnymi
 Filet z łososia         z sosem maślanym i porem
 Dorsz              z salsą z pomidorów, aparów i oliwe

 Gotowane ziemniai z masłem i operiem
 Ziemniai pieczone z rozmarynem i cytryną
 Puree ziemniaczane
 Ryż z rosziem i pieczarami
 Gnocchi z cebulą prażoną
 Klusa śląsa z bocziem i cebulą
  Zapieana ziemniaczana
 Fryti

 Z marchewi z jabłiem
 Z selera z orzechami włosimi
 Biała apusta z marchewą i operiem
 Coleslaw
 Buraczi z chrzanem i jabłiem
 Kapusta peińsa z papryą i uurydzą

Danie łówne — na półmisach                 porcja 100-120  (2,5 porcji/os.) — 4 do wyboru

Dodati    100-120 /os. — 2 rodzaje do wyboru Surówi           80-100 /os. — 3 do wyboru
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 Pasztet wieprzowy w cieście francusim z żurawiną
 Tartaleta ze szpinaiem i serem typu feta
 Carpaccio ze schabu z aparami i oliwami z sosem pieprzowym
 Mięsa pieczyste i wędzone
 Łosoś ravlax z ziołami
 Śledź w śmietanie
  Śledź z jabłiem i urami
 Terrina drobiowa z sosem azjatycim
 Terrina z łososia z ziołowym seriem
 Pstrą wędzony na liściach sałat z sosem musztardowo-miodowym
 Desa serów
 Pieczywo , masło
 Sosy (tatarsi, czosnowy, otajlowy)
  Pile (oóre, pieczara, cebula w occie balsamicznym)

Bufet zimny                                  250  (4 porcje/os.) — 5 do wyboru

 Fasola szparaowa z maślanym pieczywem
 Warzywa z pary z masłem (brouł, alafior, marchew)
 Buraczi zasmażane
 Kapusta zasmażana
 Grillowane warzywa z oliwą
  (cuinia, bałażan, paprya, batat)

 4 rodzaje ciast
 2 rodzaje musów owocowych

Warzywa na ciepło  80-100 /os. — 1 do wyboru Bufet słodi          150 /os., 4 porcje/os
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 Sałata a’la reca z warzywami orodowymi, sałatą lodową i serem typu feta
 Sałata z rillowanym urczaiem, bocziem i sałatą rzymsą
 Maaron ryżowy z pędami bambusa i sosem z tofu, chilli i limoni

Sałati                                                  2 do wyboru

 Zupa ulaszowa
 Żure staropolsi          z wędzoną iełbasą i jajiem
 Krem z pieczonych pomidorów   waśna śmietana, rzani, oliwa bazyliowa
 Golona wieprzowa        apusta zasmażana, ziemnia
 Pierś z urczaa ze szpinaiem  lusa, sos serowy
 Policzi wieprzowe           puree ziemniaczane z chrzanem, marchewa, rosze

 Kawa
 Herbata
 Woda nieazowana z cytryną — bez oraniczeń

 Stół wiejsi
 Dodatowa porcja ciasta
 Barman
 Piwo dla Gości weselnych 
   — do 6 h podczas trwania wesela
 Porowce

Danie ciepłe — olacja                         2 do wyboru — 1 x danie łówne, 1 x zupa

Paiet napoi PROMOCJE WESELNE *
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 Para Młoda otrzymuje od Hotelu poój na noc poślubną GRATIS
(w przypadu wesel powyżej 70 os.)

 

 Parin dla Pary Młodej
 Pariet taneczny 60 m2

 Na życzenie - powitanie chlebem i solą
  Dzieci do 3 lat
 Dzieci 3–10 lat
 Wino musujące na powitanie ości
 Obsłua wesela od strony Zamawiająceo (oriestra, amerzysta, fotoraf)
 Porowce deoracyjne na rzesła
 Paiet napoi azowanych i soów bez limitu

  GRATIS
 GRATIS
 GRATIS

GRATIS
50% ceny

(powyżej 80 osób)          GRATIS
550% ceny

          szt. 10 zł
           os. 25 zł

Ponadto

Ceny zawierają podate VAT, oszty pełnej obsłui elnersiej oraz deoracji stołu Pary Młodej świeżymi wiatami.

Cena nie zawiera osztów napoi azowanych i aloholi.

Hotel zastrzea sobie prawo do serwowania napoi azowanych jedynie w szlanych butelach na stołach ości.

W przypadu chęci zaupu napoi w plastiowych butelach o więszej pojemności, zostaną one ustawione na bufecie.

*Wybór jednej z atracji dla wesela powyżej 100 osób oraz dwóch dla wesel powyżej 150 osób.

Przy zaupie aloholu przez Parę Młodą w Hotelu napoje azowane lub soi — 1l / osoba w cenie.

DDodatowo wszystie uroczystości zarezerwowane na niedzielę — 5% rabatu od ceny standardowej.

Dodatowo wszystie uroczystości zarezerwowane w miesiącach listopad-marzec — 5% rabatu od ceny standardowej.


