WESELE W HOTELU CENTRUM****

W Naszej Starej Nowej Hucie spełniamy marzenia każdej
Pary.
Sprawimy, że ten wyjątkowy dzień pozostanie w pamięci na
zawsze….

Nasz personel dołoży wszelkich starań, aby ten dzień należał do
wyjątkowych i niezapomnianych.. Manager restauracji pomoże w
dopracowaniu najmniejszych szczegółów, w doborze
odpowiedniego menu, dekoracji, Dj’a(zespołu muzycznego) oraz
organizacji innych atrakcji.

Pakiet „Kochaj albo rzuć” 149 zł/os
MENU SERWOWANE
Przystawka
Sałatka z gęsią, kozim serem i aromatyczną grzanką

Zupa
Krem z białych warzyw z dodatkiem oliwy truflowej

Danie główne
Konfitowana pierś z kaczki z sosem wiśniowym z
zapiekanką gratin i kompozycją świeżych sałat

Deser
Torcik czekoladowy

BUFET ZIMNY
Półmiski wędlin i kiełbas
Półmisek mięs pieczonych z różnymi sosami
Pasztet z sosem żurawinowym
Sałatka z kurczakiem i ananasem
Tradycyjna sałatka jarzynowa
Deska serów
Tradycyjny śledzik na słodko
Rybki wędzone
Pieczywo ciemne, pieczywo jasne

BUFET SŁODKI
Mini słodkie babeczki z nadzieniem
Mini szarlotki
Sernik na zimno
Deserki budyniowe

NAPOJE
Kawa / herbata/woda niegazowna z miętą i cytryną

Pakiet „Do Zakochania Jeden Krok” 179
zł/os
MENU SERWOWANE
Przystawka
Sałatka z gęsią, kozim serem i aromatyczną grzanką

BUFET SŁODKI
Mini słodkie babeczki z
nadzieniem
Mini szarlotki
Sernik na zimno

Zupa
Krem z białych warzyw z dodatkiem oliwy truflowej

Danie główne
Konfitowana pierś z kaczki z sosem wiśniowym z
zapiekanką gratin i kompozycją świeżych sałat

Deser
Torcik czekoladowy

BUFET ZIMNY
Półmiski wędlin i kiełbas
Półmisek mięs pieczonych z różnymi sosami
Pasztet z sosem żurawinowym
Sałatka z kurczakiem i ananasem
Tradycyjna sałatka jarzynowa
Deska serów
Tradycyjny śledzik na słodko
Rybki wędzone
Kosz owoców
Pieczywo ciemne, pieczywo jasne

BUFET GORĄCY
Aromatyczna zupa gulaszowa z dodatkiem świeżego
pieczywa

Deserki budyniowe
Ptasie mleczko

NAPOJE
Kawa / herbata/woda
niegazowna z miętą i cytryną

Pakiet „Na Zawsze” 209 zł/os

MENU SERWOWANE

BUFET GORĄCY

Przystawka

Aromatyczna zupa gulaszowa z
dodatkiem świeżego pieczywa

Sałatka z gęsią, kozim serem i aromatyczną grzanką

Delikatna potrawka z kurczaka
Grillowane warzywa

Zupa
Krem z białych warzyw z dodatkiem oliwy truflowej

Ryż pomarańczowy z ziołami

Danie główne
Konfitowana pierś z kaczki z sosem wiśniowym z
zapiekanką gratin i kompozycją świeżych sałat

Deser

BUFET SŁODKI
Mini słodkie babeczki z
nadzieniem
Mini szarlotki

Torcik czekoladowy

Sernik na zimno

BUFET ZIMNY
Półmiski wędlin i kiełbas
Półmisek mięs pieczonych z różnymi sosami
Pasztet z sosem żurawinowym
Sałatka z kurczakiem i ananasem
Tradycyjna sałatka jarzynowa
Deska serów
Tradycyjny śledzik na słodko
Rybki wędzone
Kosz owoców
Pieczywo ciemne, pieczywo jasne

Deserki budyniowe
Ptasie mleczko

NAPOJE
Kawa / herbata/woda
niegazowna z miętą i cytryną

OPEN BAR PODSTAWOWY
Napoje alkoholowe:
Wino stołowe
Piwo z beczki
Wódka czysta
Napoje bezalkoholowe
Soki - różne smaki
Napoje gazowane

Koszt 49 zł/os
OPEN BAR ROZSZERZONY
Napoje alkoholowe:
Wino stołowe
Piwo z beczki
Wódka czysta
Whisky/Gin
Napoje bezalkoholowe
Soki - różne smaki
Napoje gazowane

Koszt 69 zł/os

OPEN BAR PREMIUM
Napoje alkoholowe:
Wino stołowe
Piwo z beczki
Wódka czysta
Wiśniówka
Martini
Napoje bezalkoholowe
Soki - różne smaki
Napoje gazowane

Koszt 89 zł/os

CENA PAKIETU OBEJMUJE

Koszt wynajęcia Sali, przygotowania i ustawienia stołów
Kieliszek wina musującego na powitanie Gości/powitanie
chlebem i solą
Podstawowa dekoracja stołów
Profesjonalna kadra kucharska i kelnerska
Degustacja menu dla 4 os po podpisaniu umowy
Bezpłatne miejsca parkingowe/WiFi
Pokój ze śniadaniem dla Pary Młodej oraz zniżki na noclegi
dla Gości weselnych – 10 %
Dzieci do lat 5 – gratis/dzieci do 12 r.ż – 50 %
Rabat na kolejne przyjęcia rodzinne – 10 %
Pokój zabaw dla najmłodszych

Dodatkowe koszty i płatne usługi

Opłata ZAIKS i Stoart
Własny alkohol do 0,5 l – korkowe 9 zł/os
Białe pokrowce na krzesła 5 zł/szt
Paczki weselne
Fontanna czekoladowa
Bufet wiejski
Candy Bar / słodki bufet / wata cukrowa
Fotograf / kamerzysta
Limuzyna
Dj/Zespół Muzyczny
Fotolustro 4 K
Dodatkowa aranżacja Sali
Dodatkowe danie ciepłe 15 - 35 zł/os

