HOTEL WODNIK***
WYJĄTKOWE CHWILE...
Wiemy jak ważny jest
Wiedząc jak ważny jest dzień ślubu i wesela, pragniemy
przedstawić propozycję zorganizowania tej uroczystości
w przytulnych wnętrzach Hotelu Wodnik***.

OFERTA PRZYGOTOWANA Z MYŚLĄ
O OSOBACH PRAGNĄCYCH SPĘDZIĆ TEN
WYJĄTKOWY CZAS W UROCZYM MIEJSCU

OFERUJEMY:
• okrągłe stoły

Ten dzień jest również dla nas szczególną okazją dla
zaprezentowania swoich umiejętności i niepowtarzalnego
klimatu panującego w naszym hotelu.

• pokrowce na krzesła

Każde przyjęcie weselne jest dla nas wydarzeniem równie
ważnym jak i dla Państwa.

• apartament dla Państwa Młodych na jedną dobę

Mając na uwadze indywidualne życzenia i wyobrażenia
związane z tym wyjątkowym dniem, jesteśmy otwarci na
wszelkie propozycje i sugestie.

USŁUGI DODATKOWE:

Wybierając naszą ofertę będziecie Państwo zachwyceni
naszą profesjonalną obsługą i wysokim poziomem jakości
świadczonych usług.

• profesjonalną obsługę kelnersko-gastronomiczną
w pełnym zakresie

• obsługa barmańska
• stół wiejski lub grill
• wystrój sali
• pokoje dla gości weselnych w atrakcyjnej cenie
• tort weselny

Prosimy o przesyłanie zapytań na adres:
ewa.sikora@hotel-wodnik.com.pl lub o
kontakt telefoniczny: +48 695 100 539

www.hotel-wodnik.com.pl | www.elbesthotels.pl | tel.: +48 44 735 11 52 | e-mail: recepcja@hotel-wodnik.com.pl | e-mail: marketing@elbesthotels.pl

HOTEL WODNIK***
PRZYKŁADOWE MENU WESELNE
Chleb weselny
Aperitiff - wino musujace

OBIAD WESELNY
ZUPA:
Rosół z makaronem
DANIE GŁÓWNE:
Schab panierowany z pieczarkami z grilla
Kotlet drobiowy zapiekany z ananasem i żurawiną
Zrazy wołowe zawijane
DODATKI:
Ziemniaki
Kluski galicyjskie
Zestaw surówek
DESER:
Deser lodowy
II DANIE GORĄCE:
Udko pieczone
Frytki
Surówka z kapusty pekińskiej
III DANIE GORĄCE:
Kurczak po hawajsku
IV DANIE GORĄCE:
Karczek w sosie własnym
Kluski śląskie
Kapusta młoda zasmażana
V DANIE GORĄCE:
Barszcz czerwony z krokietem

ZAKĄSKI ZIMNE:
Pasztet firmowy
Półmisek mięs zimnych pieczystych
Kawałki kurczaka w cieście naleśnikowym
Befsztyk tatarski
Śledzie w trzech smakach
Teryna drobiowa
Sałatka grecka
Sałatka z kurczaka z ananasem
Sałatka z pieczarek
Masło
Pieczywo mieszane
CIASTA, OWOCE
NAPOJE ZIMNE I GORĄCE:
Kawa, herbata
Napoje cola 0,5 l
Soki owocowe 1 l
Woda niegazowana z cytryną

POPRAWINY
I DANIE GORĄCE:
Zupa chrzanowa
Sznycel z indyka po myśliwsku
Ziemniaki
Zestaw surówek
II DANIE GORĄCE:
Flaki wołowe
III DANIE GORĄCE:
Gołąbki w sosie pomidorowym
Ziemniaki
ZAKĄSKI ZIMNE ORAZ NAPOJE, CIASTA I OWOCE
- ASORTYMENT Z DNIA WESELA

Przyjęcie jednodniowe - 260 PLN/osoba.
Przyjęcie dwudniowe - 340 PLN/osoba.
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