Twoje
wesele marzeń
Oferta na rok

2023

Oferta zawiera:
Tradycyjne powitanie Pary Młodej
Wybrane menu
Możliwość udziału w zbiorowej degustacji menu
Drewniane tło za stołem Pary Młodej
Bezpłatny nocleg w apartamencie dla Pary Młodej w dzień
przyjęcia weselnego
Preferencyjne ceny noclegów dla gości weselnych
Podstawową aranżację sali (białe obrusy, serwety i pokrowce
na krzesła)
Indywidualne konsultacje
Obsługę kelnerską
Zniżki i specjalne menu dla dzieci (dziei do lat 3 - bezpłatnie,
od 3-10 lat - 75% wartości wybranego menu)
Zniżki dla usługodawców (zespół, DJ, fotograf, itp.)
- 75% wartości wybranego menu
Bezpłatny parking dla gości weselnych w dniu wesela
Brak opłaty korkowej

Wymagana ilość gości
Soboty
oraz Święta
sala Porto

sala Szampańska

od 100
od 120

osób
osób

Pozostałe
dni
od 60
od 90

osób
osób

Dodatkowo proponujemy:
Stoły tematyczne (staropolski, śródziemnomorski,
owocowo-warzywny)
Słodki stół
Tort
Finger food
Cocktail Bar
Prosecco Van
Roll Bar piwny
Girlandy (sala Porto)
Oświetlenie architektoniczne
Złote krzesła
Podtalerze (różne warianty kolorystyczne)
Huśtawkę (sala Szampańska)
Występ akrobatki na szarﬁe
Fotolustro
Obrusy (różne warianty kolorystyczne)

MENU I
Przystawka lub finger food
Ekler z kremowym musem z wątróbki oraz
emulsją malinową
Tatar z pieczonych buraków z pralinami
z koziego sera oraz musem z groszku
cukrowego
Marynowane płatki kurczaka na kruchej
sałacie z sosem balsamicznym oraz
parmezanem

Zupa
Domowy bulion z makaronem
Krem paprykowo-pomidorowy
podany z paluchami grissini
Aksamitny krem dyniowo - imbirowy na
mleku kokosowym z olejem dyniowym
oraz prażonymi ziarnami

Danie główne
Eskalopki ze schabu z sosem na
wędzonym boczku, ratatouille
z buraczków i borowików oraz
ziemniakami opiekanymi w ziołach
Pularda nadziewana mozzarellą
i suszonymi pomidorami, gnocchi
szpinakowe oraz kapusta z pomidorami
i rozmarynem duszona na białym winie
Roladki z indyka ze szpinakiem z sosem
serowym i nutą tymianku, kopytkami na
maśle oraz purée z pieczonych warzyw

Deser
Beza Pavlova z sosem wiśniowym
Sernikowa wariacja z owocową gelée
Tarta czekoladowa z konﬁturą sezonową

Bufet zimny
Deska staropolskich wędlin
Deska pieczonych mięs
Tradycyjny schab ze śliwką i morelą
Deska domowych pasztetów z sosem
żurawinowym
Deska serów z miodem i bakaliami
Deska tapas
Śledzie w curry
Roladki z łososiem, szpinakiem i serkiem
Carpaccio z wędzonej kaczki z konﬁturą
porzeczkową i parmezanem
Długo pieczona polędwiczka wieprzowa
z warzywami i sosem worcestershire
Mini wrapy z kurczakiem i suszonymi
pomidorami
Tortilla
Parfait z piersi kurczaka w kolorowym
pieprzu oraz chutney śliwkowy
Warzywa sezonowe podane
z dipem serowym i curry
Tymbaliki drobiowe
Sałatka jarzynowa
Sałatka gyros
Sałatka grecka
Kompozycja pieczywa
Kompozycja sosów

Owoce sezonowe

349 pln

Pierwsze danie gorące
Żeberka pieczone w sosie barbeque,
ziemniaki z pieca oraz grillowana
kukurydza
Drobiowy de volaille z boczkiem i
papryką, purée
ziemniaczano-dyniowe oraz sałatka
sezonowa
Konﬁtowana polędwica z dorsza
z tymiankiem, risotto, purée z selera
oraz emulsja limonkowa

Drugie danie gorące
Barszcz czerwony z pasztecikiem
mięsnym lub z kapustą i grzybami
Zupa węgierska
Regionalny żurek na wędzonce
z ziemniakami, jajkiem i kiełbasą

Open bar bezalkoholowy
Kawa
Herbata
Soki
Woda
Napoje gazowane

MENU II
Przystawka lub finger food
Carpaccio z wędzonej kaczki
z parmezanem, brioszką dyniową oraz
konﬁtowaną czerwoną cebulą
Krucha polędwiczka wieprzowa marynowana
w czerwonym winie i jałowcu z mango chutney
oraz chipsem parmezanu
Pâté z kaczej wątróbki z konﬁturą wiśniową na
czerwonym winie oraz domową bagietką

Zupa
Consommé z kaczki z szałwią, kaszą gryczaną
oraz tortellini z parmezanem
Krem z wędzonych pomidorów z nutą
bazyliową oraz bagietką
Krem z leśnych grzybów z grzanką
z konﬁtowanym czosnkiem

Danie główne
Pierś z kurczęcia, gnocchi buraczane, purée
z pieczonych marchewek oraz marynowane
pomidory
Wolno gotowana wołowina w czerwonym
winie, kaszotto z białej kaszy gryczanej oraz
salsa z peklowanych warzyw
Polędwiczka wieprzowa nadziewana
borowikami, ziemniaki pieczone
z rozmarynem, buraczki z wędzoną śliwką

Deser
Beza Pavlova z owocami sezonowymi
Ciasto czekoladowe z konﬁturą
wiśniową
Panna Cotta z musem malinowym

Bufet zimny
Deska staropolskich wędlin
Deska pieczonych mięs
Tradycyjny schab ze śliwką i morelą
Deska domowych pasztetów z sosem
żurawinowym
Deska serów z miodem i bakaliami
Deska tapas
Śledzie w curry
Roladki z łososiem, szpinakiem i serkiem
Carpaccio z wędzonej kaczki z konﬁturą
porzeczkową i parmezanem
Długo pieczona polędwiczka wieprzowa
z warzywami i sosem worcestershire
Mini wrapy z kurczakiem i suszonymi
pomidorami
Tortilla
Parfait z piersi kurczaka w kolorowym
pieprzu oraz chutney śliwkowy
Warzywa sezonowe podane
z dipem serowym i curry
Tymbaliki drobiowe
Sałatka jarzynowa
Sałatka gyros
Sałatka grecka
Kompozycja pieczywa
Kompozycja sosów

369 pln

Pierwsze danie gorące
Sakiewki wieprzowe faszerowane musem
serowo - pieczarkowym, purée chrzanowoziemniaczane, chrupiąca marchewka
z sosem rémoulade
Roladki ze schabu w sosie własnym,
pęczotto z groszkiem cukrowym,
ratatouille z marynowanej dyni
Kotlet schabowy na kości, tradycyjna kapusta
zasmażana oraz ziemniaki opiekane

Drugie danie gorące
Barszcz czerwony z pasztecikiem
mięsnym lub z kapustą i grzybami
Tradycyjna rosyjska solianka
Kwaśnica na wędzonym żeberku

Bufet ciepły do wyboru
Wołowina po burgundzku
Bigos staropolski z leśnymi grzybami
i wędzoną śliwką
Wybór pierogów ( 3 szt/osoba)

Open bar bezalkoholowy
Owoce sezonowe

Kawa
Herbata
Soki
Woda
Napoje gazowane

MENU III
Przystawka lub finger food
Rostbef pieczony na różowo z gruszką
marynowaną w czerwonym winie oraz
paluchy grissini
Mini szaszłyk z grillowaną krewetką
i pomidorkiem cherry, czerwonym pesto,
pudrem orzechowo-parmezanowym oraz
bagietką
Tatar z wędzonej gęsiny z dodatkiem
korniszonów, kaparów, cebuli czerwonej,
musztardy francuskiej, grzybków
marynowanych, oliwek oraz bagietką

Zupa
Krem ziemniaczano-chrzanowy z pudrem
z wędzonej kaczki oraz emulsja
szczypiorkowa
Consommé z kaczki z jagnięcymi
pierożkami oraz chips z szałwii
Krem z białych szparagów oprószony
pudrem z szynki parmeńskiej oraz
espumą szpinakową

Danie główne
Duet mięs: polędwiczka wieprzowa
nadziewana duszonymi pieczarkami,
pularda w panierce
z boczkiem wędzonym i ogórkiem
kiszonym, ziemniaki gratin oraz purée
buraczanym
Polędwiczki wieprzowe a'la Wellington,
grillowane zielone szparagi, francuskie
ziemniaczki z rozmarynem oraz dodatkiem
kremu z nutą truﬂową
Konﬁtowane udko z kaczki z sosem
porzeczkowym, purée z ziemniaków
oraz modra kapusta

Deser
Beza pavlova ze świeżą truskawką i borówkami
Mus orzechowy ze słonym karmelem
z pudrem z orzechów pekan
Mono deser

Bufet zimny
Deska staropolskich wędlin
Deska pieczonych mięs
Tradycyjny schab ze śliwką i morelą
Deska domowych pasztetów z sosem
żurawinowym
Deska serów z miodem i bakaliami
Deska tapas
Śledzie w curry
Roladki z łososiem, szpinakiem
i serkiem
Carpaccio z wędzonej kaczki
z konﬁturą porzeczkową i parmezanem
Długo pieczona polędwiczka wieprzowa
z warzywami i sosem worcestershire
Mini wrapy z kurczakiem i suszonymi
pomidorami
Tortilla
Parfait z piersi kurczaka w kolorowym
pieprzu oraz chutney śliwkowy
Warzywa sezonowe podane
z dipem serowym i curry
Tymbaliki drobiowe
Sałatka jarzynowa
Sałatka gyros
Sałatka grecka
Kompozycja pieczywa
Kompozycja sosów

Owoce sezonowe

389 pln

Pierwsze danie gorące
Kurczak z sosem teriyaki pod białym
sezamem, smażony brązowy ryż
z warzywami
Delikatna cielęcina podana z sosem
kurkowym oraz purée z batatów
Polędwiczki wieprzowe faszerowane
młodym szpinakiem i serem
dojrzewającym podane z puddingiem
yorkshire

Drugie danie gorące
Bigos z dziczyzny z leśnymi grzybami,
wędzoną śliwką i domowym pieczywem
Pieczony udziec wieprzowy z kaszą
gryczaną i tradycyjną kapustą zasmażaną
Kurczak a'la saltimbocca z polentą oraz
salsa z wędzonych pomidorów i bazylii

Bufet ciepły do wyboru
Wybór pierogów (3 szt/ osoba)
Ragoût z mięsem jelenia po myśliwsku
z kminkiem
Wołowina po burgundzku na
czerwonym winie

Open bar bezalkoholowy
Kawa
Herbata
Soki
Woda
Napoje gazowane

Sygneczów 1
32-020 Wieliczka
tel: 662 032 061

www.hotelvinnica.pl

