Oferta Przyjęcia weselnego
Wyjątkowe chwile wymagają wyjątkowej oprawy.
Stąd przygotowaliśmy dla Państwa niepowtarzalną
ofertę przyjęcia weselnego.
Klasyczne wnętrza, wyśmienita kuchnia
oraz doskonała obsługa sprawią,
że to jedyne w swoim rodzaju wydarzenie
na długo zapadnie w Państwa pamięci.
W Hotelu*** Adam & Spa spełnią Państwo marzenie
o bajkowym przyjęciu w cudownej atmosferze.
Para Młoda otrzymuje Apartament na noc poślubną
w prezencie od hotelu.
Wszystko po to, by te wspaniałe i wyjątkowe chwile zapadły
Państwu w pamięci na zawsze i cieszyły serce przez lata.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą, spotkania w Hotelu
oraz realizacji usług.

Propozycja przebiegu przyjęcia
Powitanie Goście chlebem i solą
Toast lampką szampana
Obiad weselny
Pyszny deser
Ciasta i napoje
Bufet z przekąskami i owocami
Kolacja gorąca
Muzyczna oprawa i świetna zabawa
Noc poślubna Państwa Młodych

Ostateczny przebieg uroczystości zależny jest od Państwa.
Pozostajemy do Państwa dyspozycji i służymy wieloletnim
doświadczeniem. Z przyjemnością zadbamy o wystrój i dekorację
sali oraz o wspaniałą atmosferę uroczystości.

Propozycja Menu zestaw I
Rozpoczęcie przyjęcia
Uroczyste przywitanie chlebem i solą
Toast lampką szampana
Obiad
Zupa - do wyboru:
Rosół z makaronem
Krem z pora z dodatkiem wiórków z szynki
Krem pomidorowy z diablotką, bazylią i serem żółtym
Danie główne*:
Karczek pieczony w sosie pieczeniowym
Tradycyjny kotlet schabowy lub panierowany filet drobiowy
Polędwiczki wieprzowe w sosie z zielonego pieprzu
Złociste pałeczki drobiowe
Dodatki:
Ziemniaki z koperkiem
Kluski śląskie
Frytki
Warzywa gotowane
Bukiet surówek
Deser
Owocowa ambrozja
Zimna płyta:
Rolada z łososia z musem
Ryba w sosie winnym
Soczysty karczek pieczony
Pieczony schab faszerowany morelami
Galaretka wieprzowa
Tradycyjny śledź w śmietanie
Sałata lodowa z grillowanym kurczakiem
Owoce i ciasta
Pieczywo różne
Napoje zimne i gorące
Kolacja gorąca:
Flaki lub zupa gulaszowa
Tradycyjny bigos
Barszcz z krokietem lub francuskim pasztecikiem
Tradycyjna sałatka jarzynowa w szynce

(*2,5 porcji na osobę)

Propozycja Menu zestaw II
Rozpoczęcie przyjęcia
Uroczyste przywitanie chlebem i solą
Toast lampką szampana
Obiad
Zupa - do wyboru:
Rosół z makaronem
Krem z pora z dodatkiem wiórków z szynki
Krem pomidorowy z diablotką, bazylią i serem żółtym
Danie główne*:
Zraz wieprzowy z grzybami
Kotlet de volaille
Kurczak z ananasem i serem pleśniowym lub kotlet po parysku
Tradycyjny kotlet schabowy
Konfitowane udko kacze
Dodatki:
Ziemniaki z koperkiem
Kluski śląskie
Ziemniaki księżniczki
Warzywa gotowane
Bukiet surówek
Deser
Czekoladowa fantazja
Zimna płyta:
Rolada z łososia ze szparagami w galarecie
Soczysta rolada wieprzowa z musem z kurczaka na postumencie sałatki wiejskiej
Karczek szpikowany czosnkiem
Pasztet wiejski z borowikami
Pieczeń cielęca marynowana w musztardzie
Tymbaliki drobiowe
Śledź po kudowsku lub w oleju
Sałatka z selera z szynką
Caprese
Sałata lodowa z pieczonym rostbefem
Owoce i ciasta
Pieczywo różne
Napoje zimne i gorące
Kolacja gorąca:
Flaki lub zupa gulaszowa
Golonka w warzywach i szaszłyki drobiowe
Barszcz z krokietem lub francuskim pasztecikiem

(*2,5 porcji na osobę)

Informacje dodatkowe
Przyjęcie weselne wyceniane jest indywidualnie.
Oferujemy noclegi dla Gości weselnych w atrakcyjnych cenach.
Nocleg ze śniadaniem w apartamencie
dla Państwa Młodych, z szampanem i bukietem kwiatów
z przedłużoną dobą hotelową
oraz relaksem w Strefie Wellness - GRATIS!
Rabaty:
Menu dla dzieci do 3 roku życia - gratis
Manu dla dzieci od 4 do 7 lat - 50% rabatu
Propozycja atrakcji dodatkowych
Kapela regionalna
Oprawa muzyczna DJ
Pokaz sztucznych ogni
Balony z helem
Dekoracja sali weselnej
Tort weselny
Czekoladowa fontanna - 2 godziny
Paczki z ciastem dla Gości weselnych

Hotel*** Adam & Spa
ul. Lubelska 1a, 57-350 Kudowa Zdrój
Dział Sprzedaży i Marketingu
marketing@adamspa.pl
biuro@adamspa.pl
tel.: 74 866 42 53
www.adamspa.pl

