
TWOJE
WESELE MARZEŃ

Oferta na rok 
2024 



Oferta zawiera:

Tradycyjne powitanie Pary Młodej 
Wybrane menu
Możliwość udziału w degustacji menu
Bezpłatny nocleg w apartamencie dla Pary Młodej w dzień 
przyjęcia weselnego
Podstawową aranżację sali (obrusy, serwety, złote krzesła)
Obsługę kelnerską
Zniżki dla dzieci: 0-3 bezpłatnie (bez świadczeń), 4-10 – 75% 
wartości wybranego menu
Zniżki dla podwykonawców: 75% wartości wybranego menu
Brak opłaty korkowej

Soboty
oraz Święta

Niedziela -
Czwartek

sala Porto
sala Szampańska

od 100 osób
od 130 osób

od 60 osób
od 100 osób

Wymagana ilość gości



399 pln

Pierwsze danie gorące
Grillowany kurczak z warzywami 
sezonowymi, opiekanymi 
ziemniaczkami oraz sosem 
szpinakowo- serowym
Żeberka pieczone w sosie barbeque 
podane z ziemniakami z pieca oraz 
grillowana kukurydza

Drugie danie gorące
Barszcz czerwony z pasztecikiem 
mięsnym lub z kapustą i grzybami 
Bigos staropolski z leśnymi grzybami i 
wędzoną śliwką

Open bar bezalkoholowy
Kawa
Herbata
Soki (dwa rodzaje)
Woda mineralna z cytryną
Napoje gazowane

Bufet zimny

Owoce sezonowe

Staropolskie wędliny 
Schab wieprzowy pieczony w ziołach 
prowansalskich 
Karczek wieprzowy z kminkiem 
Polędwiczka wieprzowa marynowana w 
czerwonym winie 
Domowy pasztet z sosem żurawinowym 
Kompozycja serów 
Wędzony łosoś z grillowaną cytryną i 
koperkiem 
Warzywa sezonowe podane z dipem
Wytrawna tarta wegetariańska
Wytrawna tarta z mięsem 
Tymbaliki drobiowe 
Sałatka jarzynowa 
Sałatka gyros 
Sałatka grecka 
Hummus 
Pasta z oliwek i suszonych pomidorów 
Kompozycja pieczywa 
Kompozycja sosów

Przystawka 
Ekler z pâté z wątróbki i emulsją 
żurawinową 
Tatar z pieczonych buraków z serem 
camembert 
Marynowane płatki kurczaka na kruchej 
sałacie z sosem Cezar i parmezanem

Zupa
Domowy bulion z makaronem 
Krem z pieczonych buraków 
Krem grzybowy z grzanką z 
konfitowanym czosnkiem

Danie główne
Polędwiczka wieprzowa w sosie z zielone-
go pieprzu podana z gratin ziemniacza-
nym i sałatką włoską 
Pularda nadziewana mozzarellą i suszony-
mi pomidorami podana z puree ziemnia-
czanym oraz duszoną kapustą na białym 
winie z pomidorami i rozmarynem
Konfitowana wieprzowina z sosem na 
wędzonym boczku podana z kaszotto i 
salsą z marynowanych warzyw

Deser
Szarlotka z sosem waniliowym
Ciasto czekoladowe z wiśniami
Sernik z konfiturą porzeczkową



MENU II 439 pln

Pierwsze danie gorące

Sakiewki wieprzowe faszerowane musem 
serowo - grzybowym, purée ziemniaczane z 
dodatkiem chrzanu , chrupiąca marchewka 
z sosem rémoulade
Indyk faszerowany zielonymi szparagami
i szynką prosciutto podany z salsą z 
suszonych pomidorów i opiekanymi 
ziemniaczkami w ziołach

Drugie danie gorące

Konfitowana polędwica z dorsza 
z tymiankiem, szafranowym risotto 
oraz puree z zielonego groszku
Polędwiczki wieprzowe faszerowane
młodym szpinakiem i serem dojrzewającym 
podane z puddingiem yorkshire

Bufet ciepły (jedno do wyboru)
Pierogi (do wyboru: ruskie lub z mięsem ) 
3 szt. / osoba
Barszcz czerwony z pasztecikiem z mięsem
Ragoût z mięsem jelenia po myśliwsku 
z kminkiem

Open bar bezalkoholowy
Kawa
Herbata
Soki (dwa rodzaje)
Woda minearlna z cytryną
Napoje gazowane

Bufet zimny

Owoce sezonowe

Staropolskie wędliny
Schab wieprzowy pieczony w ziołach 
prowansalskich
Karczek wieprzowy z kminkiem
Polędwiczka wieprzowa marynowana w 
czerwonym winie
Domowy pasztet z sosem żurawinowym
Kompozycja serów 
Wędzony łosoś z grillowaną cytryną 
i koperkiem
Warzywa sezonowe podane z dipem
Wytrawna tarta wegetariańska
Wytrawna tarta z mięsem
Tymbaliki drobiowe
Sałatka jarzynowa
Sałatka gyros
Sałatka grecka
Hummus
Pasta z oliwek i suszonych pomidorów
Kompozycja pieczywa
Kompozycja sosów

Przystawka 
Roladki z grillowanej cukinii, bakłażanem, 
aromatyzowane ziołami i wegańskim
sosem majonezowym
Tatar z wędzonej kaczki z bagietką oraz dodat-
kiem kaparów, cebuli czerwonej, grzybków 
marynowanych, oliwek i musztardy francuskiej, 
Krucha polędwiczka wieprzowa marynowana 
w czerwonym winie z pralinami z koziego sera

Zupa
Consommé z kaczki z pierożkami oraz nuta 
szałwii 
Krem śródziemnomorski z serem feta
i tymiankiem
Krem szpinakowy z prażonymi płatkami 
migdałów

Danie główne
Duet mięs : pularda faszerowana szpina-
kiem, polędwiczka wieprzowa z nadzieniem 
staropolskim z sosem własnym, puree 
ziemniaczane, sałatka wiosenna
Delikatna wołowina w sosie tymiankowym 
podana z gratin warzywnym oraz puree z 
buraków
Konfitowane udko z kaczki z glazurą z 
czarnej porzeczki z dodatkiem wina podane 
z puree ziemniaczanym oraz krokietem z 
czerwonej kapusty

Deser
Monodeser z musem z mango
Mini torcik czekoladowy z kremem
Beza z kremem mascarpone z 
owocami sezonowymi



Bufet staropolski mały 
Wiejskie kiełbasy 2 kg 
Kabanosy 1,5 kg 
Swojska kaszanka 2 kg 
Salceson 2 kg 
Patera domowych pasztetów 2 kg 
Szynka pieczona w całości z sosem 
chrzanowym 4 kg 
Sery góralskie 2 kg 
Domowy smalec 1 kg 
Kiszone ogórki 2 kg
Wiejski chleb
Danie ciepłe bufetowe: Kwaśnica z żeberkiem 
i podgrzybkami 10 l 

Bufet śródziemnomorski mały 
Włoskie wędliny : salami Piccante, Prosciutto 2 kg 
Włoskie sery: Pecorino, Mozzarella, Gorgonzola, 
Parmezan 2 kg 
Łosoś wędzony 2 kg
Chrupiące krewetki w panierce 40 szt. 
Caprese z bazyliowym pesto 2 kg
Sałatka z włoskim makaronem, suszonymi pomi-
dorami, parmezanem i grillowaną papryką 2 kg 
Oliwki marynowane 1 kg
Wybór włoskich oliw i octów 
Ciabatty, focaccia, paluchy grissini 

Bufet staropolski duży
Pieczona karkówka 2 kg 
Wiejskie kiełbasy 2 kg 
Swojska kaszanka 2 kg 
Pieczony boczek 3 kg 
Salceson 3 kg 
Patera domowych pasztetów 3 kg 
Udziec wieprzowy z kością 5 kg 
Sery góralskie 4 kg
Domowy smalec 2 kg 
Kiszone ogórki 4 kg 
Buraczki z chrzanem 1 kg 
Wiejski chleb 
Danie ciepłe bufetowe: Staropolski bigos z 
leśnymi grzybami i wędzoną śliwką 20 l

Bufet owocowo-warzywny
Koreczki owocowe 40 szt .
Kulki z arbuza z serem feta 1 kg 
Filetowane owoce (ananas, arbuz,melon,dwa 
rodzaje winogron) 12 kg
Dipy: waniliowy, słony karmel, czekoladowy, 
mascarpone
Ogórkowe roladki z hummusem, marchewką 
i kolendrą 30 szt.
Nuggetsy z kalafiora  2 kg 
Roladki z grillowanej cukinii 30 szt. 
Słupki warzyw: marchewka, papryka, seler 
naciowy 
Dipy: czosnkowy, vinaigrette, oliwa z oliwek 

Cena: 3300 zł 

Cena: 3300 zł 

Cena: 4400 zł 

Bufet śródziemnomorski duży
Włoskie wędliny: salami Piccante, Prosciutto, Morta-
della bollo 3 kg 
Włoskie sery: Pecorino, Mozzarella, Gorgonzola, 
Parmezan 3 kg
Łosoś wędzony 2 kg
Chrupiące krewetki w panierce 70 szt.
Caprese z bazyliowym pesto 3 kg
Sałatka z włoskim makaronem, suszonymi pomido-
rami, parmezanem i grillowaną papryką 3 kg 
Sałatka śródziemnomorska 3 kg
Pasta z oliwek z orzechami włoskimi 1 kg
Pasta z oliwek z suszonymi pomidorami 1 kg 
Marynowane karczochy 2 kg 
Marynowane oliwki 2 kg 
Wybór włoskich oliw i octów 
Ciabatty, focaccia, paluchy grissini 

Cena: 4400 zł 

Cena: 2000 zł 



Koreczki serowe z piklami 4 zł / szt. 
Mini szaszłyk caprese 4 zł / szt. 
Ptysie z musem z wątróbki i ogórkiem kiszonym 5 zł / szt.
Ptysie z musem z sera dor blue i winogronem 5 zł / szt.
Roladki z szynki prosciutto z melonem 6 zł / szt.
Kanapeczki bankietowe z łososiem i kremowym 
serkiem  6 zł / szt.
Muffinki z serem feta i suszonymi pomidorami 7 zł / szt.
Vol au vent z pstrągiem wędzonym 7 zł / szt.
Vol au vent z musem z suszonych pomidorów 7 zł / szt. 
Krewetki smażone z czosnkiem i natką pietruszki z 
dipem 9 zł / szt.
* minimum zamówienia 30 szt. z jednego rodzaju 

Dwa słoje z lemoniadą z uzupełnieniem - 400 zł 
Dostępne smaki : 
    Cytrynowo-pomarańczowa 
    Cytrynowo- truskawkowa 
    Malinowa z dodatkiem mięty 
    Różana 
    Mojito 

Ostateczna wersja menu zostanie przedstawiona przed degustacją.*



Pokoje hotelowe
   Pokój jednoosobowy ze śniadaniem 320 zł
   Pokój dwuosobowy ze śniadaniem 389 zł
   Dostawka do pokoju 130 zł
Posiadamy 21 pokoi 2-osobowych oraz 3 pokoje 1-osobowe.
*(Dostępność pokoi jest uzależniona od wybranego terminu)
Piwo lane 450 zł/ beczka 30 l
Paczki z ciastem dla gości 35 zł/ szt.
Bufet słodki oraz torty - oferta wg. bieżącego cennika 
Kawiarnii Lawenda - tel. 537 696 000
Aranżacja bufetu słodkiego 400zł
Aranżacja bufetu alkoholowego 400 zł
Poprawiny wg. oferty
Złote lub srebrne podtalerze 5 zł/ szt.
Szklane podtalerze 8 zł/ szt.
Listwy led (oświetlenie architektoniczne) 800 zł
Napis LOVE 600 zł
Obrusy - różne kolory 65 zł/ szt.
Złote krzesła 15 zł/ szt.
Huśtawka (bez dekoracji florystycznej) 300 zł
Fotolustro od 1299 zł
Wino domowe VINNICA 35 zł/ but.
Ślub cywilny 1 000 zł
Usługa barmańska od 4200 zł
Polecane firmy florystyczne:
   Dziewczyny od Kwiatów - tel. 792 778 834
   Lilacorio - tel. 508 637 787

Po szczegóły oferty zapraszamy do kontaktu z Managerem
(karolina.zajac@hotelvinnica.pl, tel. 662 032 062)
Poszczególne ceny mogą ulec zmianie. *



Sygneczów 1
32-020 Wieliczka
tel: 662 032 061

www.hotelvinnica.pl


