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Propozycja I – 235,00 zł 
 

Powitanie chlebem i solą 
Toast winem musującym wraz z tradycyjnym tłuczeniem kieliszków przez Nowożeńców 

 
Zupa 

Złocisty rosół podany  z makaronem i łezką drobiową 
 

Danie główne 
Rolada wieprzowa nadziewana boczkiem, kiełbasą, cebulą i ogórkiem w sosie własnym 100% 

Schab nadziewany pieczarkami 50% 
De volaille 50% 

 
Kopytka 100% 

Ziemniaki z wody z masełkiem 50% 
Frytki 50% 

 
Sałatka z czerwonej kapusty 100% 

Bukiet sałat z sosem vinaigrette 50% 
Surówka Coleslaw 50% 

 
Deser 

Lody z sezonowymi owocami i bitą śmietaną 
 

Bufet szwedzki 
Półmisek wędlin (3 rodzaje wędlin) 

Półmisek serów żółtych 
Mix warzyw 

Sałatka jarzynowa 
Sałatka sezonowa 
Śledź w śmietanie 

Galantyna z kurczaka 
Pasztet wyrób własny  

Smalec domowy 
Ogórki kiszone 

Pikle 
Pieczywo mieszane 

Masło 
 
 

  



 

 

 
I Kolacja gorąca 

Udko z kurczaka nadziewane papryką i boczkiem, podane  
z pieczonymi ziemniaczkami i warzywami z patelni 

 
 

II Kolacja gorąca 
Barszcz czerwony z krokietem 

 
Napoje 

Kawa/ herbata bez ograniczeń 
 Woda z lodem miętą i cytryną bez ograniczeń  
 
 

W cenie 
Apartament De Lux  dla Pary Młodej 

Atrakcyjne ceny noclegów dla Gości weselnych 
Bezpłatny parking dla wszystkich Gości weselnych 

 
 
 

Dodatkowo płatne 

Nielimitowane soki owocowe 10,00 zł / os 

Nielimitowane napoje gazowane 20,00 zł / os 

Patera owoców 10,00 zł - 15,00 zł / os 

Ciasta zgodnie z życzeniem  
Państwa Młodych 

10,00 zł - 15,00 zł / os 

Opłata za wynajem sali po godzinie 3:00 150,00 zł / h 

 
Powyższe ceny i udogodnienia obejmują przy minimalnej liczbie osób 70. 

 
 
 

 
 



 

 

Propozycja II - 255,00 zł 
 

Powitanie chlebem i solą 
Toast winem musującym wraz z tradycyjnym tłuczeniem kieliszków przez Nowożeńców 

 
Zupa 

Złocisty rosół podany  z makaronem i łezką drobiową 

Danie główne 
Tradycyjna rolada wołowa z boczkiem, kiełbasą, cebulą i ogórkiem 100% 

Schab po góralsku, zapiekany z serem wędzonym 50% 
Panierowana pierś z kurczaka nadziewana serem pleśniowym i czarnymi oliwkami 50% 

 
Kluski śląskie 100% 

Ziemniaki z wody z masełkiem 50% 
Frytki 50% 

Sałatka z czerwonej kapusty z jabłkiem 100% 
Surówka Coleslaw 50% 

Bukiet sałat z sosem vinaigrette 50% 

Deser 
Lody po sułtańsku z bitą śmietaną i czekoladową polewą 

Bufet szwedzki 
Półmisek wędlin (3 rodzaje wędlin, salami) 

Schab z morelami i sezamem 
Półmisek serów żółtych 

Sałatka z pieczonych buraków 
Sałatka sezonowa 

Sałatka z kurczakiem i ananasem  
Śledź w oleju 

Galantyna z kurczaka 
Pasztet wyrób własny  

Smalec domowy 
Ogórki kiszone 

Pikle 
Grzybki i papryka w marynacie 

Pieczywo mieszane 
Masło 

Kolacja gorąca I 
Kotlet schabowy z kością 

Kapusta zasmażana 
Ziemniaki z wody 

Kolacja gorąca II 
Bogracz z chlebem 

 
Napoje 

Kawa/ herbata bez ograniczeń 
Woda z lodem miętą i cytryną bez ograniczeń 



 

 

 
W cenie 

Apartament De Lux  dla Pary Młodej 
Atrakcyjne ceny noclegów dla Gości weselnych 

Parking bezpłatny dla wszystkich Gości weselnych 

 

Dodatkowo płatne 

Nielimitowane soki owocowe 10,00 zł / os 

Nielimitowane napoje gazowane 20,00 zł / os 

Patera owoców 10,00 zł - 15,00 zł / os 

Ciasta zgodnie z życzeniem  
Państwa Młodych 

10,00 zł - 15,00 zł / os 

Opłata za wynajem sali po godzinie 3:00 150,00 zł / h 

 
 

Powyższe ceny i udogodnienia obejmują przy minimalnej liczbie osób 70 
 
 
 



 

 

Propozycja III – 305,00 zł 
 

Powitanie chlebem i solą 
Toast winem musującym wraz z tradycyjnym tłuczeniem kieliszków przez Nowożeńców 

Zupa 
Krem z brokułów, podany z prażonymi migdałami 

 
Dania główne 

Pikantny schab przekładany boczkiem, zapieczony z mozzarellą 100% 
Roladki schabowe z podgrzybkiem – 50% 

Pierś z indyka z soczystą gruszką i serem pleśniowym 50% 
Łosoś z grilla z masłem ziołowo-cytrynowym 30% 

 
Ziemniaki z wody z masełkiem 100% 

Kluski śląskie 50% 
Opiekane talarki ziemniaczane 50% 

Frytki 50% 
 

Sałatka z czerwonej kapusty z jabłkiem 100% 
Surówka z marchewki aromatyzowana kawałkami pomarańczy 100% 

Warzywa z patelni 50% 
Bukiet sałat z sosem vinaigrette 50% 

Deser 
Lody waniliowe podane z gorącymi malinami i bitą śmietaną 

Bufet szwedzki 
Półmisek wędlin i kiełbas (3 rodzaje wędlin, salami, salceson, kabanosy) 

Schab z morelami 
Półmisek serów żółtych i pleśniowych w akompaniamencie winogron i orzechów 

Mix warzyw 
Sałatka z szynką parmeńską, melonem, serem pleśniowym i prażonym słonecznikiem 

Sałatka sezonowa 
Śledź w śmietanie z czerwonym pieprzem 

Krakersy w trzech smakach (pasta jajeczna, ziołowa i łososiowa) 
Roladki szpinakowe z nadzieniem łososiowo-serowym 

Galantyna z kurczaka 
Pasztet wyrób własny 

Smalec z cebulką i jabłkiem 
Ogórki kiszone 

Pikle 
Grzybki, papryka i oliwki w marynacie 

Pieczywo mieszane 
Masło 

Kolacja gorąca I 
Golonka bez kości faszerowana włoszczyzną 

Chleb, musztarda, chrzan 
 
 



 

 

Kolacja gorąca II 
Roladki z kurczaka nadziewane serem pleśniowym  

i suszonymi pomidorami, podane z pieczonymi ziemniaczkami i mixem sałat 

Kolacja gorąca III 
Barszcz czerwony z pasztecikiem mięsnym 

 
Napoje 

Kawa/ herbata bez ograniczeń 
Woda z lodem miętą i cytryną bez ograniczeń 

 
 

W cenie 
Apartament De Lux  dla Pary Młodej 

Atrakcyjne ceny noclegów dla Gości weselnych 
Parking bezpłatny dla wszystkich Gości weselnych 

 

Dodatkowo płatne 

Nielimitowane soki owocowe 10,00 zł / os 

Nielimitowane napoje gazowane 20,00 zł / os 

Patera owoców 10,00 zł - 15,00 zł / os 

Ciasta zgodnie z życzeniem  
Państwa Młodych 

10,00 zł - 15,00 zł / os 

Opłata za wynajem sali po godzinie 3:00 150,00 zł / h 

 
 

Powyższe ceny i udogodnienia obejmują przy minimalnej liczbie osób 70 
Hotel zastrzega prawo do zmiany cen do 25% w roku 2023 /2024 

 


