DODATKOWA OFERTA GASTRONOMICZNA
Oraz informacje dodatkowe
(Oferta na 2019 rok)
***Wejście Pary Młodej po czerwonym dywanie
***Bezpłatny parking (80 miejsc parkingowych)
***Klimatyzowana Sala Balowa
***Dekoracja podstawowa w cenie: róża w wazonie, świeca w kielichu oraz bieżnik
Oferta cenowa może ulec zmianie w zależności od cen produktów.
1. Stół wiejski (w dniu wesela) z wyrobami z własnej wędzarni

1500 zł

Kiełbasy swojskie (6 rodzajów), szynka wędzona, polędwica, ogonówka, baleron,
salceson czarny i biały, kaszanka, wątrobianka, smalec domowy z wiejskim
chlebem, kiszone ogórki.
2. Prosiak pieczony – dla ok. 100 osób

1500zł

3. Dzik pieczony – dla ok. 100 osób

1500zł

Zamówienie na 180 dni przed weselem.
4. Udziec wieprzowy – 1 dla ok. 40 osób

500 zł

5. Indyk pieczony z sosem żurawinowym – 1 dla ok. 40 osób

500 zł

6. Drink bar – obsługa barmańska (dodatki, lód, szkło, mycie szkła, soki, syropy)

1000zł

7. Mycie szkła – 5zł/os. – w przypadku zewnętrznej firmy barmańskiej
8. Piwo beczkowe
(Hotel nie wyraża zgody na własne piwo beczkowe i butelkowe)
Tyskie 50l (5,5zł/0,5L)

550zł

Tyskie 30l (6zł/0,5L)

360zł

Piwo liczone wg. zużycia 7zł/0,5L
(hotel nie wyraża zgody na serwowanie piw butelkowych w trakcie wesel)
9. Płonący gulasz z kaszą
10. Owoce filetowane w bufecie – dla ok. 100 os.

7zł/os.
500zł

11. Degustacja specjałów Szefa Kuchni – od 60 osób

15zł/os.

o Krewetka ze świeżym ananasem z nutką marakuji
o Polędwiczka z serem Dor-Blue w wiśniach
o Filet z kurczaka z mascarpone i szpinakiem w orzechach i musie
truskawkowym
Dodatki: brokuły z sosem serowym, rosti z boczkiem, kluseczki w cynamonie na
maśle.

POPRAWINY
Koszt – 50zł/os.
Czas trwania – 5 h
Przedłużenie 1h = 300zł
Zupa (1 do wyboru)
 Porowa z kurczakiem


Krem z białych warzyw z groszkiem ptysiowym



Żurek



Kwaśnica

Dania mięsne oraz zakąski zimne mogą być podane do stołu lub w formie bufetu szwedzkiego.

INFORMACJE DODATKOWE:
Osoby do kalkulacji w noc wesela:


Dorośli 100% ceny.



Dzieci (4-7) 50% ceny.



Dzieci (0-3) bez opłaty.



Orkiestra, foto 50% ceny.

Osoby do kalkulacji na poprawinach: wszyscy 100% ceny.
Za własny alkohol na weselu nie jest pobierana dodatkowa opłata (wymagana akcyza i dowód
zakupu).
***Roznoszenie i mrożenie alkoholu przez obsługę – 200zł
Własne ciasta – tylko zakupione w profesjonalnej cukierni, pokrojone na porcje (dowód zakupu).
***Krojenie ciast przez obsługę hotelu – 200zł

Ze względów bezpieczeństwa nie dopuszcza się możliwości serwowania podczas imprezy
własnych wyrobów wędliniarskich, a szczególnie dziczyzny i wyrobów z niej przygotowanych.
Wystrój sali weselnej w stopniu podstawowym zapewnia hotel lub organizator we własnym
zakresie. Hotel posiada w ofercie ozdobne szarfy na krzesła z kokardą w cenie 5 zł/szt., pokrowce z
kokardą w cenie 8 zł/szt., skirting na okrągłe stoły w cenie 40 zł/szt. oraz ścianka za parą młodą w
cenie 300zł. W stołach, jako dekorację kwiatową zapewniamy wysoką różę w wazonie i kielich ze
świecą oraz bieżnik w trzech kolorach. Na stole prezydialnym kompozycja kwiatowa.
W noc weselną Apartament dla nowożeńców gratis.
Dla gości weselnych oferujemy nocleg w promocyjnych cenach (w dniu wesela):
- w pokoju dwu, trzyosobowym i czteroosobowym 80 zł/os. (cena bez śniadania)
- w pokoju jednoosobowym 100 zł/os. (cena bez śniadania)
- śniadanie płatne dodatkowo 25zł/os.
W inne dni noclegi według cennika hotelowego. Łącznie dysponujemy miejscami noclegowymi dla
60 osób w 22 pokojach. Liczba miejsc noclegowych jest uzależniona od rezerwacji osób spoza
uroczystości oraz zobowiązań stałych rezerwacji.
Rezerwacja terminu uroczystości weselnej następuje w momencie podpisania
umowy organizacji wesela.
Gwarancją niezmienności ustalonych stawek jest podpisanie umowy organizacji wesela.
Z uwagi na wielkość sali (500m2) hotel w miesiącach letnich (maj-wrzesień) organizuje wesela
powyżej 100 osób. W przypadku mniejszej uroczystości zarezerwowanie sali będzie uzależnione od
rodzaju wybranego menu, organizacji poprawin oraz ilości noclegów. Istnieje możliwość organizacji
wesela bez poprawin w piątki.
*** Hotel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez gości w trakcie wesela.
O rzeczach znalezionych przez pracowników na Sali po uroczystości, informuje Recepcja
hotelowa.

