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Przedstawiamy Państwu wyjątkową ofertę ślubną,
stworzoną z miłości do pięknych rodzinnych chwil…
W wyjątkowych wnętrzach hotelu zrealizujemy
Państwa marzenie o niepowtarzalnym ślubie.
Ze szczególną starannością zadbamy o szczegóły,
które w końcowej realizacji stworzą piękną całość.

Twoja wizja będzie
dla nas inspiracją

Przygotowaliśmy bogate menu,
które mogą Państwo skomponować
według własnych upodobań kulinarnych.
Rozwiniemy dla Państwa czerwony dywan,
który będzie początkiem
pięknej wspólnej drogi…..
Pomożemy w wyborze kwiatów,
przygotujemy papeterię ślubną
i słodki upominek dla Państwa Gości,
zadbamy również o najmłodszych
by świetnie się bawili.
Zapraszamy do zapoznania się
ze szczegółami oferty.

Przystawki

opcja dodatkowo płatna: 20zł / os.

Pieczona pierś z gęsi

Dania główne
Pieczony schab wieprzowy

z musem borowikowym w sosie własnym

podana na rukoli z sosem z owoców leśnych
i filetowaną pomarańczą

Marynowana polędwiczka wieprzowa

Pate na konfiturze z czerwonej cebuli

Rolada z indyka z suszonymi pomidorami

Tatar z wędzonego łososia

Filet z kurczaka

Roladka z indyka

Pęczotto z pieczarkami,

Filet z kurczaka

Okoń na parze z oliwą cytrusowo-kaparową

z rukolą i chrupiącą grzanka

podany na pumperniklu z salsą cytrusowo-miętową
faszerowana musem szpinakowym podana na selekcji sałat
w occie balsamicznym podany na selekcji sałat i rukoli
z winegretem i pomidorem koktajlowym

Tatar z suszonych pomidorów
Carpaccio z buraka

z kozim serem lub marynowanym tofu na rukoli
z karmelizowanymi orzechami

Sałatka z rukoli

z pieczonym burakiem i migdałami

Zupy

każda może być podana w wersji wegetariańskiej

Krem pomidorowo-bazyliowy
z mozzarellą

Krem grzybowy
z grzanką ziołową

Rosół z makaronem,

zieloną pietruszką i marchewką

w otulinie z boczku i musu drobiowego w sosie kurkowym
i szparagami w sosie tymiankowym
z chilli w sosie paprykowym
ziołami i płatkami migdałów

podany z czarną soczewicą i warzywami

Panierowane tofu
z warzywami z patelni

Risotto

z zielonym groszkiem z porem

Curry warzywne
z ryżem jaśminowym

Dodatki
Młode ziemniaki

(w sezonie letnim tj. czerwiec-sierpień)

Ryż z warzywami
Ziemniaki pieczone
Kasza gryczana palona

Krem z pieczonego ziemniaka
z boczkiem

Gratin ziemniaczane

Krem z białych warzyw

Puree ziemniaczane

z palonym masłem i grzanką

*informacji o alergenach udziela personel

Zestaw surówek w stołach
3 do wybory

Surówka z selera
Marchew z brzoskwinią
Surówka z kiszonej kapusty
Surówka z czerwonej kapusty
Ćwikła z chrzanem
lub
Karmelizowane warzywa (serwowane)
Warzywa na parze (serwowane)

Desery
Mus czekoladowy
z owocami i bitą śmietaną

Waniliowa panna cotta
z owocowym sosem

Beza Pavlova z bitą śmietaną
z owocami sezonowymi

Lody z bitą śmietaną
Karmelizowane owoce

z chrupiącym ciasteczkiem i lodami

Dla najmłodszych
Klasyczny rosół
z makaronem

Zupa pomidorowa
z makaronem

Nuggetsy

z frytkami i surówką z marchewki oraz jabłka

Makaron penne
z sosem pomidorowym

Naleśniki

z serem białym / nutellą / dżemem truskawskowym

*informacji o alergenach udziela personel

Kolacje talerzowe
Sakiewka drobiowa faszerowana szpinakiem
i serem mozzarella podana z sosem serowym, ziemniakami
opiekanymi oraz surówką ż selekcji sałat z warzywami

Pieczony filet z indyka w sosie śmietanowo-ziołowym
podany z ryżem jaśminowym i bukietem warzyw (marchew, brokuł,
groszek cukrowy)

Zraz wieprzowy

podany w sosie z grzybów leśnych z kluskami śląskimi i ćwikłą z chrzanem

Rolada drobiowa z warzywami korzeniowymi

podana w sosie tymiankowym z kaszą gryczaną paloną i surówką z marchwi
z chrzanem

Schab pieczony w sosie własnym

z kruszonymi ziemniakami, musztardą francuską i selekcją sałat z warzywami

Szynka pieczona w sosie musztardowym
podana z gratin ziemniaczanym i surówką z białej kapusty

Cukinia faszerowana kaszą gryczaną

z suszonymi pomidorami i czarnymi oliwkami oraz sałatką z rukolą

Makaron po azjatycku z warzywami

w sosie sezamowym z czarnym sezamem (makaron ryżowy z marchewką,
pietruszką, porem, cebulą, selerem, grzybami chińskimi, kiełkami bambusa)

Spaghetti Aglio olio

z zielonym pesto i pomidorem koktajlowym

Faszerowane cukinie

wędzonym tofu i grzybami (mieszanka leśna)
podane z kaszą jaglaną, suszonym pomidorem i natką pietruszki.

Zupy
Barszcz czerwony
z pasztecikiem

Podkarpacki żurek
z jajkiem

Forszmak drobiowy
*informacji o alergenach udziela personel

Zimna płyta*

Wiejski stół*

Galaretki drobiowo-wieprzowe

1200zł - 40 os. | 2000zł - 80 os.
3500zł - 120 os.

Trio śledziowe

(śledź z grzybami, śledź w śmietanie,
śledź po kaszubsku)

Pieczony domowy pasztet z żurawiną
Stripsy z kurczaka z sosem czosnkowym
Jajka w sosie tatarskim
Polędwiczka wieprzowa
z musem chrzanowym pod galaretą
Mięsa pieczyste własnego wyrobu
(3 rodzaje)

Wędliny

Żeberka po myśliwsku 100g / os.
Bigos 50g / os.
Żurek 200ml / os.
Mix pierogów 2szt. / os.
Domowe pasztety 70g / os.
Kiełbasy, mięsa i wędliny regionalne 70g / os.
Pikle

(pieczarki marynowane, ogórki kiszone, papryka marynowana)

Domowy smalec
Proziaki

Deska serów z suszonymi owocami
Jajka z trzema pastami

(szczypiorkowa, paprykowa, łososiowa)

Sałatka śródziemnomorska z oliwkami,
fetą i szpinakiem
Sałatka caprese
Rolada szpinakowa
z wędzonym łososiem i serkiem koperkowym
Sałatka z kurczakiem

Inne:
Łosoś pieczony w całości:
Deska serów francuskich:

1000zł / 40 os.
1700zł / 40 os.

(50 g / os.)

Udziec pieczony:
Prosię pieczone:

600zł / 40 os.
2600zł / 100 os.

z sosem z zielonego pieprzu i kaszą gryczaną

Tradycyjna sałatka jarzynowa
Sałatka na zielono z boczkiem

(roszponka i selekcja sałat, pomidory koktajlowe i suszone,
prażone pestki dyni i słonecznika, ser feta)

Sałatka bawarska
Galantyna drobiowa z warzywami
Sałatka pieczarkowa

*informacji o alergenach udziela personel

SŁODKOŚCI

Ciasta: 15zł / os.
4 rodzaje do wyboru:

Torty:

Najmniejsza forma tortu na 12 osób

Czekoladowa Malina

14zł / os.

Pavlova

11zł / os.

Advocat z Borówką

10zł / os.

Rafaello

13zł / os.

Biała Czekolada – Mango

13zł / os.

Cytrynowy

10zł / os.

Kawa – Orzechy

13zł / os.

Czekoladowa Borówka

15zł / os.

Biszkopt czekoladowy / krem waniliowy / maliny
Beza / krem waniliowy/ owoce sezonowe
Biszkopt / advocat/ frużelina borówkowa

Szarlotka
Sernik
Pychotka
Ciasto z Owocami i Galaretką
Ciasto Czekoladowe
Metrowiec
Ciasto Miodowe
Ciasto Tortowe

Biszkopt / krem kokosowy / frużelina truskawkowa
Biszkopt / krem z białej czekolady / mango

Biszkopt / krem cytrynowy / chrupka z białej czekolady

Biszkopt orzechowy / masa kawowa / powidło śliwkowe

Biszkopt czekoladowy / krem czekoladowo – orzechowy /
frużelina borówkowa

Truskawka – Orzechy

15zł / os.

Biszkopt / krem z masła orzechowego / frużelina
truskawkowa

Dekoracja standardowa wliczona w cenę.
Dekoracja specjalna na życzenie klienta za dodatkową opłatą

Stół słodkości:
Tarta Cytrynowa
Tarta Czekoladowa
Tarta z Bananami i Karmelem
Panna Cotta Kokosowa

59zł
59zł
63zł
4zł / szt

Vege Panna Cotta Kokosowa

4,5zł / szt

z musem z mango
z musem z mango

Panna Cotta Waniliowa
z musem owocowym

Vege Panna Cotta Waniliowa
z musem owocowym

Mus z Ciemnej Czekolady
z wiśniami w syropie

Szyszka weselna: 23zł / szt
3 ciasta + 2 ciasteczka kruche
opakowanie tekturowe wliczone w cenę

Vege Mus z Ciemnej Czekolady
z wiśniami w syropie

Mus z Białej Czekolady
z truskawkami

vegańskie słodkości

4,5zł / szt
4zł / szt
4,5zł / szt
4zł / szt

Pudding Chia

4,5zł / szt

Babeczki z Kremem i Owocami
Czekoladowe Muffinki

5zł / szt
5,5zł / szt

Mini Pavlova
Bajaderka
Mix Ciastek Kruchych

4zł / szt
3,5zł / szt
55zł / kg

z borówkami

z kremem z masła orzechowego

*informacji o alergenach udziela personel

4zł / szt

Każdy Pakiet zawiera:

Stawki specjalne:

Brak minimalnej ilości osób
Tradycyjne powitanie
Dzieci 0-3lat korzystające z talerza rodziców - nieodpłatnie
Wino musujące na start
Dzieci 3-10lat - 50%
Czerwony dywan
Obsługa: 50% (zespół muzyczny, DJ, fotograf, kamerzysta itd.)
Bankietówki materiałowe
Preferencyjne ceny na pokoje i zakup alkoholu
Brak korkowego
Apartament dla Państwa Młodych
Kącik zabaw dla dzieci
Pakowanie pobufetowe
Parking naziemny i podziemny
Serwis szkła do alkoholu przywiezionego we własnym
zakresie
Możliwość wypożyczenia wazonów (kula lub tuba)

Pakiet 187zł / os.

Pakiet 219zł / os.

3-daniowy obiad

3-daniowy obiad

2 gorące kolacje

2 gorące kolacje

8 opcji w zimnej płycie

12 opcji w zimnej płycie

Nielimitowany pakiet napojów

Nielimitowany pakiet napojów:

(serwowana i zupa w bufecie)

(kawa, herbata, woda, soki:
pomarańczowy i jabłkowy)

(serwowane)

Twój pakiet
Trzeci pakiet
to pakiet wyjątkowy,
bo Państwa
wymarzony.

(kawa, herbata, woda, soki:
pomarańczowy i jabłkowy)

Owoce sezonowe
Degustacja wybranego menu
Układanie winietek
Ustawianie stołów tematycznych
Sztaluga na plan rozmieszczenia
Gości
Ekran i projektor do wyświetlenia
ślubnej prezentacji

Zapraszamy na spotkanie,
na którym we współpracy
z Państwem stworzymy
ofertę idealną.

Dodatkowo płatne:
Pokrowce na krzesła: 7zł / szt
Napoje gazowane: 12zł / os.
Serwis alkoholu przez obsługę: 300zł
Usługa sprzątania confetti: 200zł
Degustacja wybranego menu: 200zł
Owoce sezonowe: 6zł / os. (50 g)
Układanie winietek: 2zł / szt
Obsługa kelnerska po godz. 3:00: 200zł / kelner / h
Dodatkowe oświetlenie LED: 300zł
Ekran i projektor: 150zł
Ustawianie stołu tematycznego: 50zł / stół
Sztalugi: 50zł
Serwis szkła dla obsługi barmańskiej zamówionej
poza hotelem: 200zł
Opłata "serwisowa" za własne wyroby cukiernicze: 100zł - 200zł

Współparcujemy z firmami
świadczącymi usługi:
Suknia ślubna / garnitur
Obrączki
Usługi kosmetyczne (makijaż, stylizacja
paznokci)
Usługi fryzjerskie
Nauka pierwszego tańca
Dekoracje florystyczne
Papeteria
Akompaniament muzyczny
Upominki dla gości
Ciężki dym / fotobudka
Fotografia ślubna
Kamerzysta
DJ / Orkiestra
Animatorki

