
Twoje włoskie
wesele marzeń

Oferta na rok 
2024 



Oferta zawiera:

Soboty
oraz Święta

Niedziela -
Czwartek

sala Porto
sala Szampańska

od 100 osób
od 130 osób

od 60 osób
od 100 osób

Wymagana ilość gości

Aperitivo
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



425 pln

Bufet cieply 

Włoskie minestrone
Lasagne z wołowiną i podgrzybkami
Tagliatelle z indyka z sosem quattro 
fromaggi

Druga ciepla kolacja
Sycylijska caponata 
Toskańskie peposo z wołowiną

Open bar bezalkoholowy
Kawa
Herbata
Dwa rodzaje soków (jabłko, pomarańcz)
Napoje gazowane

Pierwsza ciepla kolacja
Pollo parmigiana - kurczak z salsą 
z pieczonego bakłażana podany 
z pęczotto oraz z sosem alfredo
Schab confit w towarzystwie gnocchi z 
ragu i pancetty oraz warzywnego gratin

Aperitivo
Prosecco Glera Frizante
Finger Food: ( 3 szt. / osoba )
Melon owijany szynką parmeńską
Mini pizza
Caprese z pomidorkami cherry i bazylią
Oliwki, nachosy, grissini

Zupa
Vellutata di zucca z pudrem z szynki 
parmeńskiej
Crema di pomidoro z parmezanem i 
grzanką

Danie glówne
Pieczony filet z łososia z tymiankiem 
i parmezanem podany z szafranowym 
risotto 
Schab po mediolańsku podany 
z opiekanymi ziemniakami z rozmarynem 
i czosnkiem oraz sałatą rzymską

Bufet slodki 

Tiramisu 
Panna cotta waniliowa z musem owocowym 
Babeczki neapolitańskie 
Deser z kremem mascarpone i owocami 
Owoce sezonowe

(2 propozycje do wyboru)

Bufet zimny
Włoskie wędliny 
Włoskie sery 
Caprese z bazyliowym pesto 
Sałatka z włoskim makaronem, 
suszonymi pomidorami i grillowaną 
papryką z anchois 
Carpaccio z buraków z kozim serem 
i rukolą 
Sałatka śródziemnomorska
Sałatka z serem blue i chipsem 
z boczku 
Tarta szpinakowa z fetą 
Warzywa sezonowe z dipami 
Giardiniera 
Pasta z oliwek i suszonych pomidorów 
Włoskie oliwy i octy 
Hummus, 
Oliwki marynowane
Wędzone ryby i owoce morza 
Ciabatty, Focaccia,  paluchy grissini

(2 szt. / osoba)



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


