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Propozycja weselna 2018/2019 

 

Menu srebrne 109 zł/osoba 

 

 Przywitanie chlebem i solą 

 Lampka wina musującego na przywitanie Państwa Młodych i Gości 

weselnych  

 

Obiad weselny 

 

Zupa (jedna opcja do wyboru): 

 Rosół królewski z makaronem 

 Krem brokułowy z grzankami 

 Krem z kalafiora z grzankami  

 Chrzanówka lanckorońska 

 

 Danie główne (do wyboru jeden rodzaj mięsa): 

 Wachlarz ze schabu faszerowanego śliwką lub morelą z sosem 

maślano- tymiankowym  

 Pieczona karkówka w sosie własnym 

 Pierś z kurczaka w sosie serowym  

 Kotlet de volaille z masłem 

 Roladki z kurczaka faszerowane szpinakiem  

 

Dodatek do głównego dania (jedna opcja do wyboru): 

 Ziemniaki z wody 

 Ziemniaki puree 

 Ziemniaki opiekane 

 Frytki 

 Ryż 
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Surówka (jedna opcja do wyboru): 

 Z selera 

 Z białej kapusty 

 Z czerwonej kapusty 

 Z marchewki 

 Mizeria  

 Z kapusty pekińskiej  

 Kapusta zasmażana 

 

 

Ponadto na życzenie gości obiad może być serwowany na półmiskach. 

 

 

Deser (jedna opcja do wyboru): 

 Sernik lanckoroński   

 Lody z sosem owocowym 

 Panna cotta śmietankowa z sosem malinowym 

 

 

Bufet zimny: 

 Półmiski pieczonych mięs 

 Półmiski wędlin tradycyjnych 

 Sałatka jarzynowa/ gyros/ z tuńczykiem   

 Pasztet staropolski z żurawiną 

 Smalec lanckoroński z kminkiem 

 Pieczywo mieszane 
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Ponadto oferta zawiera: 

 Owoce sezonowe 

 Nielimitowany serwis napoi zimnych (soki i woda mineralna) 

 Nielimitowany serwis napoi ciepłych (kawa, herbata) 

 Bankietowy wystrój sali (białe obrusy, serwetki, świece) 

 Białe kwiaty w butonierkach 

 Klimatyzowaną salę weselną (sala portretowa) 

 Bezpłatny parking dla gości weselnych 

 Pokój dla nowożeńców 

 Hotel zapewnia obsługę uroczystości do godziny 5:00 nad ranem, za 

każdą następną rozpoczętą godzinę hotel nalicza opłatę w wysokości 

200 zł. 

 Bawialnia dla dzieci dostępna przez całą noc 

 Plac zabaw dla dzieci  

 

 

 

Dodatkowo proponujemy: 

 Napoje gazowane w butelkach 1 l (pepsi, mirinda, 7 up) – 10 zł/ os/ 

nielimitowany serwis  

 Wino czerwone lub białe –   29 zł/butelka 

 Alkohol w promocyjnej cenie 

 Tort weselny (cena zależna od ilości osób) 

 Paczki dla gości z ciastem (1 paczka na parę). Koszt od 30 zł/ paczka 

 Bufet wiejski : chleb wiejski, kiełbasa wiejska, kaszanka, , szynka 

szefa, kabanos królewski, boczek pieczony, , smalec z cebulą i 

skwarkami, chrzan, ogórki kiszone, grzybki marynowane 

(cena zależna od wybranego asortymentu oraz ilości osób) 

 Pieczony szynka wieprzowa z kością krojona na sali przez kucharza  

 Zapakowanie jedzenia na wynos – dopłata 100 zł  

 Kolorowe światła na Sali tanecznej- dopłata 100 zł  
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 Dodatkowo proponujemy c.d. 

 Ikebana kwiatowa na stół Pary Młodej – od 80 zł 

 Kompozycje kwiatowe w wysokich wazonach – od 55zł/szt 

 Wydruk imienników na stołach – 3zł / szt 

 Promocyjne ceny noclegów wraz ze śniadaniem dla gości weselnych  

 pokój jednoosobowy 139 zł 

 pokój dwuosobowy 198 zł 

 pokój trzyosobowy 269 zł 

 pokój czteroosobowy 316 zł 

 

 

 

 

 

Dzieci do lat 2 – GRATIS 

Dzieci w wieku od 2 do 6 lat- liczone jako ½ porcji 

Dzieci powyżej 7 lat liczone jako osoby dorosłe. 

 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 

 

 

  


