Taras i ogród

Sala restauracyjna

OFERTA
WESELNA
Szanowni Państwo,
Uroczystość weselna to wyjątkowy moment, który pozostaje w pamięci na całe
życie. Pragniemy pomóc w jej organizacji, aby była ona najpiękniejszą chwilą dla Państwa
oraz Państwa gości.
Luksusowy Hotel Nowodworski zapewni profesjonalną obsługę, która zadba
o każdy szczegół, a także o wygodę i dobrą zabawę!
Dołożymy wszelkich starań, aby Państwa przyjęcie było niepowtarzalne, magiczne
i pozostało w pamięci na długie lata. Przedstawiona poniżej oferta jest ofertą wstępną,
którą możemy dostosować do indywidualnych potrzeb i życzeń.

ul. Nowodworska 30, 59-220 Legnica
tel./fax +48 76 722 09 91
e-mail: hotel@hotelnowodworski.pl
www.hotelnowodworski.pl

Nasza oferta zawiera:

Dodatkowo:

 Bogate menu weselne

 Dzieci na przyjęciu weselnym:

 Powitanie chlebem i solą Pary Młodej

 Dzieci do 6 lat – bezpłatnie

 Toast powitalny dla wszystkich gości
 Bezpłatny parking
 Luksusowy pokój dla Nowożeńców

 Dzieci 6-12 lat – 50% ceny
 Stolik orkiestry:
 Dania gorące bez zakąsek – 120 zł/os.
 Całe menu – 180 zł lub 220 zł/os.

 Śniadanie dla Pary Młodej
na życzenie serwowane do pokoju

 Pokoje hotelowe*:

 Dekoracje sali restauracyjnej

 80 zł/os. bez śniadania

 Taras i ogród

 Dzieci do lat 10 – nocleg gratis!

 Voucher na kolację w I rocznicę ślubu

*podane ceny noclegów obowiązują tylko w dniu
wesela

Pokój dla Nowożeńców

Pokoje dla Gości

 110 zł/os. ze śniadaniem

Ciasta dostarczone przez Państwa bezpłatnie układamy na specjalnym
podświetlanym prezenterze.

Proponujemy:
Stół wiejski np: pieczone goloneczki wieprzowe, żeberka na kapuście, opiekane pierogi (dwa
rodzaje), wyroby staropolskie: kabanosy, kiełbasa swojska, boczek pieczony, szynka, pasztet
z żurawiną, swojski chleb, smalec, kiszony ogórek i pikle.
Cena: 28 zł x ilość gości weselnych

Płonący udziec wieprzowy (1 x po około 12 kg) z dodatkami:
kluseczki półfrancuskie, kapusta zasmażana i sos chrzanowy
Cena: 40 - 50 porcji = 700 zł

Fontanna czekoladowa:
czekolada mleczna + owoce sezonowe i pianki
Cena: 8 zł x ilość gości weselnych

Fontanna czekoladowa

Candy bar: Słodki barek pełen różnorodnych cukierków, lizaków, czekoladek,
ciasteczek, muffinków, pianek i żelków! Istny raj dla dzieci i łasuchów.
Rodzaje i ilość słodyczy są ustalane indywidualnie.
Cena: do uzgodnienia

Riksza z lodami:
Lody serwowane prosto
z rikszy to niebanalna
atrakcja, która z pewnością
zachwyci wszystkich Gości.
Do uzgodnienia

MENU WESELNE PAKIET ZŁOTY
180 ZŁ/OS.
Tradycyjne powitanie chlebem i solą Pary Młodej
Toast powitalny dla wszystkich gości
Obiad rozpoczynający wesele:
Zupa (jedna do wyboru)


 Rosół z makaronem
Bulion z mięsnymi pierożkami

Danie główne (dwa do wyboru)


Ruloniki wieprzowe faszerowane szpinakiem i serem feta
 Tradycyjny kotlet schabowy
 De volaille z żółtym serem i pieczarkami
 Panierowany filet z kurczaka

Dodatki (jedne do wyboru)


Ziemniaki z wody z koperkiem
 Ziemniaki opiekane
 Kluseczki gnocchi

Surówki (jedna do wyboru)
 Bukiet surówek
Mix sałat z jogurtowym dresingiem lub sosem winegret



Zakąski zimne „w stół” (sześć do wyboru)


Swojska wędlina i pieczone mięso (10 dkg / osoba)
 Sałatka Grecka
 Sałatka Jarzynowa
 Sałatka Bałkańska
 Galantyna z kurczaka w sosie tatarskim
 Tymbaliki drobiowo-wieprzowe
 Śledź w śmietanie z jabłkiem
 Śledź w oleju z cebulką
 Rulon szynki ze szparagom
 Rolada z kaczki ze śliwką i morelą

I kolacja gorąca (jedna do wyboru)


 Zupa bogracz
Bulion grzybowy z pierożkami

II kolacja gorąca (jedna do wyboru)


 Karkówka gajowego
Gołąbki w sosie pieczarkowym
Dodatki do wyboru:
 Kapusta zasmażana
 Buraczki na ciepło

III kolacja gorąca (jedna do wyboru)


 Barszcz czerwony z pasztecikami mięsnymi
Barszcz czerwony z pierożkami z kapustą i grzybami

Napoje bezalkoholowe nielimitowane:
Niegazowane: soki, woda, herbata, kawa parzona i rozpuszczalna z dodatkami.

Koszty obsługi:
200zł/osoba z obsługi – ilość potrzebnych osób jest indywidualnie ustalana.

Alkohol, ciasta, tort, owoce, napoje gazowane:
Zamawiający dostarcza we własnym zakresie.

MENU WESELNE PAKIET DIAMENTOWY
220 ZŁ/OS.
Tradycyjne powitanie chlebem i solą Pary Młodej
Toast powitalny dla wszystkich gości
Obiad rozpoczynający wesele:
Zupa (jedna do wyboru)




Rosół z makaronem
 Zupa grzybowa
Zupa Riviera (rosół z makaronem naleśnikowym, pieczarki i kurczak)

Danie główne (dwa do wyboru)


 Ruloniki wieprzowe faszerowane szpinakiem i serem feta
Eskalopki wieprzowe z grillowanym pomidorem i szpinakiem w sosie kurkowym
 Grillowany filet z kurczaka zapiekany z pieczarkami i serem feta
 Filet z kurczaka z mozzarelą i pomidorem

Dodatki (jedne do wyboru)


Ziemniaki purre
 Ziemniaki opiekane
 Gruszka ziemniaczana
 Kluseczki gnocchi

Surówki (jedna do wyboru)



 Bukiet surówek
Mix sałat z jogurtowym dresingiem lub sosem winegret

Desery (jeden do wyboru)


Strudel jabłkowy z sosem waniliowym
 Maliny na gorąco
 Sernik na ciepło z gałką lodów
 Szarlotka na ciepło z gałką lodów

Zakąski zimne „w stół”
Sałatki (do wybory dwie propozycje):
 Grecka
 z grillowanym kurczakiem
 Jarzynowa
 Bałkańska
 z wędzonym kurczakiem

Inne zakąski (do wyboru pięć):
 Swojska wędlina i pieczone mięso (10 dkg /osoba)
 Galantyna z kurczaka w sosie tatarskim
 Tymabliki drobiowo-wieprzowe
 Łosoś po admiralsku
 Śledź z nutką grzybową
 Śledź w śmietanie z jabłkiem
 Śledź w oleju
 Jajko garni
 Sałatka caprese
 Duet roladek schabowych z różnym nadzieniem

I kolacja gorąca (jedna do wyboru)


 Boeuf Strogonow
 Zupa węgierska z zacierką
Bulion imbirowy lub grzybowy z pierożkami

II kolacja gorąca (jedna do wyboru)


 Karkówka gajowego
 Kurczak a la kaczka
Wykwintna pierś kurczaka w otulinie boczku
Dodatki do wyboru:
 Kapusta zasmażana
 Buraczki na ciepło
 Bułeczki na ciepło

III kolacja gorąca (jedna do wyboru)


 Barszcz czerwony z pasztecikami mięsnymi
Barszcz czerwony z pasztecikami z kapustą, pieczarkami i boczkiem

Owoce – kompozycje owocowe podane na paterach.
Napoje bezalkoholowe limitowane:
Gazowane: w szklanych buteleczkach 0,25l Coca-cola, Fanta, Sprite.

Napoje bezalkoholowe nielimitowane:
Niegazowane: soki, woda, herbata, kawa parzona i rozpuszczalna z dodatkami.

Koszty obsługi:
200zł/osoba z obsługi – ilość potrzebnych osób jest indywidualnie ustalana.

Alkohol, ciasta, tort:
Zamawiający dostarcza we własnym zakresie alkohole, ciasta oraz tort.

POPRAWINY
Pakiet I
Zupa do wyboru
Danie główne
Soki (bez limitu)
Kawa (bez limitu)
Herbata (bez limitu)
Cena od osoby: 65 zł/os.

Pakiet II
Zupa do wyboru
Danie główne (Grill)
Soki (bez limitu)
Kawa (bez limitu)
Herbata (bez limitu)
Cena od osoby: 90 zł/os.

Inne informacje
Podane ceny obowiązują w dniu publikacji. Hotel zastrzega sobie prawo zmiany cen w przypadku wzrostu cen surowców,
produktów lub nośników energii na rynku.
Podpisanie umowy oraz wpłata zadatku gwarantują niezmienność cen.

ATRAKCJE
ANIMATORZY DLA DZIECI*
Na życzenie możemy polecić Państwu
wykwalifikowanych animatorów dla
najmłodszych uczestników przyjęcia.
Kącik animacji dla dzieci w różnym wieku,
sprawi, że każde dziecko będzie się świetnie
bawić podczas, gdy dorośli mogą oddać się bez
reszty świętowaniu.

do uzgodnienia

ŚLUB CYWILNY W OGRODZIE
&
CZERWONY DYWAN
Prawdziwy HIT! Czerwony dywan, który uświetni
każde przyjęcie weselne i okolicznościowe m.in.
I Komunię Świętą. Przechodząc po nim można
poczuć się jak prawdziwa gwiazda. Czerwony
dywan jest również idealnym pomysłem podczas
ślubu cywilnego w plenerze. Zaprowadzi Parę
Młodą pod biały namiot, gdzie mogą odbyć się
zaślubiny.

do uzgodnienia

UPOMINKI DLA GOŚCI*
Miód w uroczych małych słoiczkach każdemu
sprawi radość!

Cena: od 7 zł/szt.

*Realizacja atrakcji zależy od dostępności w danym terminie.
*Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 KC

