
                                                                                                                          



 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOCLEGI GRATIS* 

*przy organizacji wesela od poniedziałku do środy ( z wyłączenim świąt) 

 

OFERUJEMY W CENIE 

 Powitanie chlebem i solą 

 Toast powitalny lampką wina musująego 

 Elegancka, klimatyzowana sala restauracyjna wraz z profesjonalną obsługą kelnerską 

 Apartament dla Młodej Pary 

 Menu dla dzieci do lat 3 – bezpłatnie, 4-7 lat – rabat 50% 

 Idealne miejsce na plener ślubny 

 Pomoc przy organizacji wszelkich szczegółów związanych z przyjęciem 

 

NOCLEGI W HOTELU: 

 Wesele od poniedziałku do środy- noclegi gratis 

 Wesele w czwartek- 65zł/osoba nocleg ze śniadaniem 

 Wesele w piątek, sobotę lub niedzielę-nocleg 130zł/osoba ze śniadaniem 
 

 

 

 



Pakiet I – 200zł 

 

Pakiet zawiera: 

Powitanie chlebem i solą 

Toast winem musującym 

Obiad ( zupa, trzy rodzaje mięs, trzy dodatki skrobiowe, trzy dodatki surówkowe) 

Deser 

Zimny bufet 

Trzy kolacje gorące 

Nielimitowane napoje soki owocowe, napoje gazowane, kawa, herbata, 

Świeże owoce 

 

Rozpoczęcie przyjęcia: 

Uroczyste powitanie chlebem i solą 

Toast winem musującym wraz z tłuczeniem kieliszków 

 

Obiad 

Zupa: 

(jedna do wyboru) 

Rosół z makaronem 

Krem z białych warzyw z groszkiem ptysiowym 

Krem pomidorowy z mozzarellą 

Drugie danie: 

(trzy do wyboru) 

Pieczeń wieprzowa w sosie własnym 

Polędwica wieprzowa marynowana w świeżym tymianku 

Rolada z indyka nadziewana pieczarkami 

Rolada drobiowa nadziewana szpinakiem i serem pleśniowym 

Rolada wołowa 

Kotlet devolay 

Tradycyjny kotlet schabowy 



Roladki drobiowe z duszonymi warzywami i mozzarellą 

Rolada z udka kurczaka z suszonym pomidorem i mozzarellą 

Schab domowy w ziołach 

Bukiet surówek: 

(Do wyboru trzy rodzaje) 

buraczki, 

marchew, 

seler, 

colesław, 

czerwona kapusta, 

wiosenna, 

biała kapusta 

Dodatki skrobiowe: 

(trzy do wyboru) 

Puree z ziemniaków 

Ziemniaki młode 

Ziemniaki opiekane z ziołami 

Kluski jasne 

Desery: 

(jeden do wyboru) 

Szarlotka na ciepło serwowana z gałką loda waniliowego i sosem czekoladowym 

Tiramisu z likierem ameretto 

Panna Cotta z sosem owocowym 

 

Pierwsze danie gorące: 

(jedno do wyboru) 

Indyk marynowany w białym winie, z kurkami z ziołowym tostem i fasolką szparagową w boczku 

Rolada z kurczaka z kolorową papryką, ziemniak pieczony z sosem serowym 

Karkówka lub schab pieczony w sosie własnym, podany z kluskami śląskimi i buraczkami 

Pieczony udziec z kurczaka z risotto warzywnym i sosem pesto 

 



Drugie danie gorące: 

(jedno do wyboru) 

Bogracz z zacierką domową 

Kurczak duszony w śmietanie z selerem naciowym i pieczarkami. 

 

Trzecie danie gorące: 

(jedno do wyboru) 

Barszcz czerwony z pasztecikiem francuskim 

Żurek staropolski z białą kiełbasą i jajkiem 

 

Zimna płyta 

Deska wędlin i mięs pieczonych: 

schab pieczony w ziołach prowansalskich 

karczek z kminkiem marynowany w musztardzie Dijon 

boczek rolowany z czosnkiem 

wieprzowina z siekanymi piklami 

roladki z kurczaka z duszoną papryką 

szynka swojska 

wędlina tradycyjna 

kiełbasa swojska 

Deska serów: 

korbacze regionalne 

oscypki 

ser pleśniowy typu lazur 

ser camembert 

ser królewski 

Deska pasztetów swojskich 

Tymbaliki drobiowe i wieprzowe 

Tradycyjny śledź w śmietanie 

Śledź w oleju 

Tarty serowe zapieczone na cieście francuskim 

Tortille faszerowane pastami smakowymi 



 

Sałatki: 

Sałatka z grillowanym kurczakiem, sosem jogurtowo - czosnkowym i grzankami ziołowymi 

Tradycyjna sałatka jarzynowa 

 

Dodatki 

wybór pieczywa 

masła naturalne i smakowe 

sosy: chrzanowy, żurawinowy, czosnkowy 

świeże owoce 

 

Napoje 

kawa, herbata 

woda mineralna 

soki owocowe 

napoje gazowane ( pepsi,7-up, mirinda) 

 

 

Dodatkowo: Wódka bez limitu 15 zł/osoba 

Wino, wódka i piwo bez limitu 29 zł/ osoba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PAKIET II- 230 zł 

Pakiet zawiera: 

Powitanie chlebem i solą 

Toast winem musującym 

Obiad ( zupa, trzy rodzaje mięs, trzy dodatki skrobiowe, trzy dodatki surówkowe) 

Deser 

Zimny bufet 

Trzy kolacje gorące 

Nielimitowane napoje soki owocowe, napoje gazowane, kawa, herbata, 

Świeże owoce 

 

Rozpoczęcie przyjęcia: 

Uroczyste powitanie chlebem i solą 

Toast winem musującym wraz z tłuczeniem kieliszków 

 

Obiad 

Zupa 

(jedna do wyboru) 

Rosół z makaronem 

Krem z białych warzyw z groszkiem ptysiowym 

Krem pomidorowy z mozzarellą 

Krem grzybowy 

Drugie danie: 

(cztery do wyboru) 

Pieczeń wieprzowa w sosie własnym 

Polędwica wieprzowa marynowana w świeżym tymianku 

Rolada z indyka nadziewana pieczarkami 

Rolada drobiowa nadziewana szpinakiem i serem pleśniowym 

Rolada wołowa 

Kotlet devolay 



Tradycyjny kotlet schabowy 

Roladki drobiowe z duszonymi warzywami i mozzarellą 

Rolada z udka kurczaka z suszonym pomidorem i mozzarellą 

Schab domowy w ziołach 

Bukiet surówek: 

(Do wyboru trzy rodzaje) 

buraczki, 

marchew, 

seler, 

colesław, 

czerwona kapusta, 

wiosenna, 

biała kapusta 

Dodatki skrobiowe: 

(trzy do wyboru) 

Puree z ziemniaków 

Ziemniaki młode 

Ziemniaki opiekane z ziołami 

Kluski jasne 

 

Desery: 

(jeden do wyboru) 

Szarlotka na ciepło serwowana z gałką loda waniliowego i sosem czekoladowym 

Tiramisu z likierem ameretto 

Panna Cotta z sosem owocowym 

 

Pierwsze danie gorące: 

(jedno do wyboru) 

Indyk marynowany w białym winie, z kurkami z ziołowym tostem i fasolką szparagową w boczku 

Rolada z kurczaka z kolorową papryką, ziemniak pieczony z sosem serowym 

Karkówka lub schab pieczony w sosie własnym, podany z kluskami śląskimi i buraczkami 



Pieczony udziec z kurczaka z risotto warzywnym i sosem pesto 

 

Drugie danie gorące: 

(jedno do wyboru) 

Dorsz w sosie cytrynowym z warzywami gotowanymi 

Żeberka w glazurze miodowej z ziemniaczanym Gratin i sałatką z ogórka kiszonego 

 

Trzecie danie gorące: 

(jedno do wyboru) 

Barszcz czerwony z pasztecikiem francuskim 

Żurek staropolski z białą kiełbasą i jajkiem 

Bogracz z zacierką domową 

 

Zimna płyta 

Deska wędlin i mięs pieczonych: 

schab pieczony w ziołach prowansalskich 

karczek z kminkiem marynowany w musztardzie Dijon 

boczek rolowany z czosnkiem 

wieprzowina z siekanymi piklami 

roladki z kurczaka z duszoną papryką 

szynka swojska 

wędlina tradycyjna 

kiełbasa swojska 

Deska serów: 

korbacze regionalne 

oscypki 

ser pleśniowy typu lazur 

ser camembert 

ser królewski 

Deska pasztetów swojskich 

Tymbaliki drobiowe i wieprzowe 

Tradycyjny śledź w śmietanie 



Śledź w oleju 

Tarty serowe zapieczone na cieście francuskim 

Tortille faszerowane pastami smakowymi 

Rolada z łososia nadziewana kozim serem i kurkami 

Jajka w sosie tatarskim 

 

Sałatki: 

Sałatka z grillowanym kurczakiem, sosem jogurtowo - czosnkowym i grzankami ziołowymi 

Tradycyjna sałatka jarzynowa 

Sałatka grecka 

 

Dodatki 

wybór pieczywa 

masła naturalne i smakowe 

sosy: chrzanowy, żurawinowy, czosnkowy 

świeże owoce 

 

Napoje 

kawa, herbata 

woda mineralna 

soki owocowe 

napoje gazowane ( pepsi,7-up, mirinda) 

 

 

Dodatkowo: Wódka bez limitu 15 zł/osoba 

Wino, wódka i piwo bez limitu 29 zł/ osoba

 

 

 

 



PAKIET III - 290zł 

Pakiet zawiera: 

Powitanie chlebem i solą 

Toast winem musującym 

Obiad ( zupa, trzy rodzaje mięs, trzy dodatki skrobiowe, trzy dodatki surówkowe) 

Deser 

Zimny bufet 

Trzy kolacje gorące 

Nielimitowane napoje soki owocowe, napoje gazowane, kawa, herbata, 

Wódka nielimitowana 

Świeże owoce 

 

Rozpoczęcie przyjęcia: 

Uroczyste powitanie chlebem i solą 

Toast winem musującym wraz z tłuczeniem kieliszków 

 

Obiad 

Przystawka 

(jedna do wyboru) 

Marynowane polędwiczki wieprzowe z konfiturą śliwkową 

Pasztet z dziczyzny w cieście francuskim z sosem cumberland 

 

Zupa 

(jedna do wyboru) 

Rosół z makaronem 

Krem z białych warzyw z groszkiem ptysiowym 

Krem pomidorowy z mozzarellą 

Krem grzybowy 

Duet kremowy 

Zupa neapolitańska z prażoną szynką i makaronem szpinakowym 

 



Drugie danie: 

(cztery do wyboru) 

Kaczka pieczona z jabłkami 

Sztufada wołowa z warzywami 

Pieczeń wieprzowa w sosie własnym 

Polędwica wieprzowa marynowana w świeżym tymianku 

Rolada z indyka nadziewana pieczarkami 

Rolada drobiowa nadziewana szpinakiem i serem pleśniowym 

Rolada wołowa 

Kotlet devolay 

Tradycyjny kotlet schabowy 

Roladki drobiowe z duszonymi warzywami i mozzarellą 

Rolada z udka kurczaka z suszonym pomidorem i mozzarellą 

Schab domowy w ziołach 

Bukiet surówek: 

(Do wyboru trzy rodzaje) 

buraczki, 

marchew, 

seler, 

colesław, 

czerwona kapusta, 

wiosenna, 

biała kapusta 

Dodatki skrobiowe: 

(trzy do wyboru) 

Puree z ziemniaków 

Ziemniaki młode 

Ziemniaki opiekane z ziołami 

Kluski jasne 

 

 

Desery: 



(jeden do wyboru) 

Szarlotka na ciepło serwowana z gałką loda waniliowego i sosem czekoladowym 

Tiramisu z likierem ameretto 

Panna Cotta z sosem owocowym 

Creme brulle 

Mus z białej czekolady i wina ze świeżymi truskawkami 

 

 

Pierwsze danie gorące: 

(jedno do wyboru) 

Indyk marynowany w białym winie, z kurkami z ziołowym tostem i fasolką szparagową w boczku 

Pieczony udziec z kurczaka z risotto warzywnym i sosem pesto 

Polędwiczka wieprzowa z oscypkiem w sosie boczniakowym z pieczonymi ziemniakami w aromacie ziół 

Papardelle z łososiem w sosie kremowym ze świeżym szpinakiem 

 

Drugie danie gorące: 

(jedno do wyboru) 

Bogracz z zacierką domową 

Kurczak duszony w śmietanie z selerem naciowym i pieczarkami. 

 

Trzecie danie gorące: 

(jedno do wyboru) 

Barszcz czerwony z pasztecikiem francuskim 

Żurek staropolski z białą kiełbasą i jajkiem 

 

Kolacja regionalna 

Płonący udziec wieprzowy z duszonkami ziemniaczanymi i kapusty zasmażanej 

 

Zimna płyta 

Deska wędlin i mięs pieczonych: 

schab pieczony w ziołach prowansalskich 

karczek z kminkiem marynowany w musztardzie Dijon 



boczek rolowany z czosnkiem 

wieprzowina z siekanymi piklami 

roladki z kurczaka z duszoną papryką 

szynka swojska 

wędlina tradycyjna 

kiełbasa swojska 

Deska serów: 

korbacze regionalne 

oscypki 

ser pleśniowy typu lazur 

ser camembert 

ser królewski 

Deska pasztetów swojskich 

Tymbaliki drobiowe i wieprzowe 

Tradycyjny śledź w śmietanie 

Śledź w oleju 

Tarty serowe zapieczone na cieście francuskim 

Tortille faszerowane pastami smakowymi 

Rolada z łososia nadziewana kozim serem i kurkami 

Jajka w sosie tatarskim 

Galaretki z łososiem i jajkiem przepiórczym 

Pikle marynowane 

 

Sałatki: 

Sałatka z grillowanym kurczakiem, sosem jogurtowo - czosnkowym i grzankami ziołowymi 

Tradycyjna sałatka jarzynowa 

Sałatka grecka 

Sałatka szpinakowa z sosem czosnkowym i grillowanym boczkiem 

 

Dodatki 

wybór pieczywa 

masła naturalne i smakowe 



sosy: chrzanowy, żurawinowy, czosnkowy 

świeże owoce 

 

Napoje 

whisky 

kawa, herbata 

woda mineralna 

soki owocowe 

napoje gazowane ( pepsi,7-up, mirinda) 

 

 

Dodatkowo: Wino, wódka i piwo bez limitu 29zł / osoba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PAKIET IV – DLA WYMAGAJĄCYCH - 480zł/osoba 

Pakiet zawiera: 

Powitanie chlebem i solą 

Toast winem musującym 

Obiad ( zupa, trzy rodzaje mięs, trzy dodatki skrobiowe, trzy dodatki surówkowe) 

Deser 

Zimny bufet 

Trzy kolacje gorące 

Nielimitowane napoje soki owocowe, napoje gazowane, kawa, herbata, 

Wódka nielimitowana 

Świeże owoce 

 

Rozpoczęcie przyjęcia: 

Uroczyste powitanie chlebem i solą 

Toast winem musującym wraz z tłuczeniem kieliszków 

 

Obiad 

Przystawka 

 

Marynowany filet z kaczki podany na chrupiącej sałacie, w aromacie glazurowanej cebuli w sosie truskawkowo 

żurawinowym 

 

Zupa 

Consome z dzikiego ptactwa z makaronem Royal 



 

Drugie danie: 

Kotlety cielęce z sosem pieprzowym o nucie miodu i whisky Jack Daniels, ziemniaczki pieczone w 

ziołach, warzywa grillowane 

 

Deser: 

Gruszka gotowana w białym winie, w sosie karmelowym z solą morską i świeżym rozmarynem 

 

 

 

Pierwsze danie gorące: 

Filet z sandacza z patelni zakrapiany cytryną z sosem korniszonowym z grillowaną cukinią 

 

Drugie danie gorące: 

Filet z kurczaka z suszonym pomidorem, szpinakiem baby z tagiatelle warzywnym i sosem bazyliowym 

 

Trzecie danie gorące: 

Tradycyjny żurek królewski z suszonymi borowikami, białą kiełbasą i jajkiem 

 

Kolacja regionalna 

Płonący udziec wieprzowy z duszonkami ziemniaczanymi i kapusty zasmażanej 

 

Zimna płyta 

Deska wędlin i mięs pieczonych: 

schab pieczony w ziołach prowansalskich 

karczek z kminkiem marynowany w musztardzie Dijon 



boczek rolowany z czosnkiem 

wieprzowina z siekanymi piklami 

roladki z kurczaka z duszoną papryką 

szynka swojska 

wędlina tradycyjna 

kiełbasa swojska 

Deska serów: 

korbacze regionalne 

oscypki 

ser pleśniowy typu lazur 

ser camembert 

ser królewski 

Deska pasztetów swojskich 

Tymbaliki drobiowe i wieprzowe 

Tradycyjny śledź w śmietanie 

Śledź w oleju 

Tarty serowe zapieczone na cieście francuskim 

Tortille faszerowane pastami smakowymi 

Rostbef pieczony na różowo w soli morskiej i kolorowym pieprzu 

Szynka parmeńska z melonem i sosem kiwi 

Tatar wołowy z bakaliami 

Słone babeczki z musem z kurczaka i żurawiną 

Pomidory suszone faszerowane serem kozim 

Koktajl z krewetek z listkami rukoli z sosem jogurtowym 

Łosoś marynowany w pomarańczach i kprze z kaparami i czerwoną cebulą 

 



 

Sałatki: 

Sałatka z makaronu pene z pomidorami, wędzonką i oliwkami 

Sałatka z pieczoną wołowiną z pomidorami cherry i prażonymi pestkami dyni 

 

Dodatki 

wybór pieczywa 

masła naturalne i smakowe 

sosy: chrzanowy, żurawinowy, czosnkowy 

świeże owoce 

 

Napoje 

whisky 

kawa, herbata 

woda mineralna 

soki owocowe 

napoje gazowane ( pepsi,7-up, mirinda) 

 

 

Dodatkowo: Wino, wódka i piwo bez limitu 29 zł/ osoba

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

DODATKOWO MOŻNA ZAMÓWIĆ: 

 

 Stół wiejski (35zł/os): 

1. Kita pieczona  

2. Wędzonka (karczek, boczek, polędwiczki, szynki) 

       3. Necówka, salceson 

4. Pasztet z chrzanem i żurawiną 

5. Kiełbasa swojska 

6. Sery regionalne 

7. Sos chrzanowy 

8. Smalec ze skwarkami 

9. Ogórki kiszone 

10. Chleb swojski 

11. Miodonka swojska 

 Tort weselny (w zależności od ilości osób) 

 Ciasto, ciasteczka na stoły 

 Paczki z ciastem dla gości (25zł/os) 

 Wyspę owocową (1500zł) 

 Prosiak pieczony w całości serwowany przez szefa kuchni na Sali (30zł/os) 

 Stół rybny(30zł/os): 

1. Teriny rybne 

2. Łosoś w szpinakowym cieście 

3. Strudel z łososia 

4. Ceviche z dorsza 

5. Łosoś marynowany 

6. Pstrąg po łemkowsku 

7. Pstrag w galarecie 

8. Pstrągi faszerowane 

9. Jesiotr glazurowany 

 Słodki bufet (25zł/os): 

1. Agrestowa chmurka 

2. Ciasto z galaretką i truskawkami 

3. Ciasto balowe 

4. Sernik 

5. Królewskie 

6. Babeczki z musem, śmietaną i owocami 

7. Musy owocowe 

8. Panna Cotta 



9. Ptysie z białą czekoladą 

 Barman 

 Dodatkowy alkohol bez limitu:  

Wino Borgofulvia Rosso lub Bianco, whisky Black Scott 3 Y.O.,  

piwo Żywiec lub Brackie - koszt 45zł/os 

 Wino serwowane do obiadu 

 

 

ORGANIZUJEMY RÓWNIEŻ: 
 

 Ślub na tarasie z niepowtarzalnymi widokami (600zł) 

 Kapela góralska (1h-350zł) 

 Występ skrzypka na wesoło (1h-100zł) 

 Pokaz sztucznych ogni (2500zł-3000zł) 

 Fotobudka 1200zł/2h 

 Wypuszczenie gołębi przez parę młodą (400zł) 

 Bańki mydlane puszczane z agregatora (300zł) 

 Karaoke (650zł) 

 Balony z helem (5zł/szt) 

 Taniec w chmurach (400zł) 

 Napad zbójnicki 900zł 

 Przejście po czerwonym dywanie (200zł) 

 Fontanna czekoladowa 10zł/osobę 

 Fontanna alkoholowa 20zł/osobę 

 Bufet tematyczny (włoski, orientalny, sushi, swojski) 1500zł 

 

 

na Państwa życzenie zajmiemy się kompleksową organizacją ślubu i wesela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 




