Oferta weselna Hotel *** Adam & Spa

2022

Przebieg uroczystości zależy od Państwa. Jesteśmy otwarci na
wszelkie propozycje – z chęcią doradzimy i zadbamy o szczegóły
przyjęcia, w tym o wystrój, dekoracje, kwiaty i muzykę oraz
menu.
Specjalnie dla Pary Młodej przygotowujemy na noc poślubną
pokój hotelowy o wysokim standardzie, przedłużoną dobę
hotelową oraz relaks w strefie Wellness.
Nasi specjaliści pomogą Państwu w organizacji niezbędnych i
dodatkowych usług.

Propozycje pakietów weselnych
Pakiet zawiera:
Powitanie chlebem i solą
Toast winem musującym
Obiad
Deser
Owoce świeże
Zimny bufet
Kolacje gorące
Ciasto
Napoje

W cenie każdego pakietu
Powitanie chlebem i solą
Toast powitalny lampką wina musującego
Elegancka, klimatyzowana sala bankietowa
wraz z profesjonalną obsługą kelnerską
Menu dla dzieci do lat 3 — bezpłatnie
4-7 lat — rabat 50%
Pomoc przy organizacji wszelkich szczegółów związanych z przyjęciem

Noclegi w Hotelu dla Gości weselnych
w dniu przyjęcia
Wesele w marcu
175 zł/os nocleg ze śniadaniem
Wesele od kwietnia do września
od poniedziałku do czwartku pok. 2 os- 190 zł/os nocleg ze śniadaniem
Wesele od kwietnia do września
od piątku do niedzieli pok. 2 os - 200 zł/os nocleg ze śniadaniem
Wesele od października do listopada
od poniedziałku do środy pok. 2 os – 160 zł/os nocleg ze śniadaniem
Wesele od października do listopada
od czwartku do niedzieli 175 zł/os. nocleg ze śniadaniem

Zestaw I*
Rozpoczęcie przyjęcia
Uroczyste powitanie chlebem i solą
Toast winem musującym wraz z tłuczeniem kieliszków
Obiad Zupa (jedna do wyboru)
Rosół z makaronem
Krem z pora z dodatkiem wiórków z szynki
Krem pomidorowy z diablotką, bazylią i serem żółtym
Drugie danie
Karczek pieczony w sosie pieczeniowym
Kotlet schabowy tradycyjny lub panierowany filet z kurczaka
Polędwiczki wieprzowe w sosie z zielonego pieprzu
Złociste pałeczki z kurczaka
Ziemniaki
Kluski śląskie
Frytki
Warzywa gotowane
Bukiet surówek (do wyboru trzy rodzaje)
Buraczki, Marchew, Seler, Colesław, Czerwona kapusta, Wiosenna, Biała Kapusta
Deser Ambrozja owocowa
Zimna płyta
Rolada z łososia z musem i warzywami
Ryba w sosie winnym
Soczysty wieprzowy karczek pieczony
Schab pieczony faszerowany morelami
Galareta wieprzowa
Tradycyjny śledź z ogórkiem, cebulką, jabłkiem w śmietanie
Danie gorące
Flaki lub zupa gulaszowa
Tradycyjny bigos
Barszcz z krokietem lub francuskim pasztecikiem
Sałatki
Tradycyjna sałatka jarzynowa na szynce
Sałata lodowa z grillowanym filetem z kurczaka
Dodatki
Wybór pieczywa, Masło
Napoje - Kawa, herbata, soki, woda mineralna
Owoce, Ciasta

Zestaw II*
Rozpoczęcie przyjęcia
Uroczyste powitanie chlebem i solą
Toast winem musującym wraz z tłuczeniem kieliszków
Obiad Zupa (jedna do wyboru)
Rosół z makaronem
Krem z pora z dodatkiem wiórków z szynki
Krem pomidorowy z diablotką, bazylią i serem żółtym
Drugie danie
Zraz wieprzowy z grzybami
Kotlet de volaille
Kotlet z kurczaka z ananasem i serem pleśniowym lub kotlet po parysku
Tradycyjny kotlet schabowy
Konfitowane udko kacze
Ziemniaki z wody z koperkiem
Ziemniaki księżniczki
Kluski śląskie
Warzywa gotowane
Bukiet surówek (do wyboru trzy rodzaje)
Buraczki, Marchew, Seler, Coleslaw, Czerwona kapusta, Wiosenna, Biała Kapusta
Deser Fantazja czekoladowa
Zimna płyta
Rolada z łososia ze szparagami w galarecie
Ryba w sosie winnym
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
Tradycyjny śledź po kudowsku lub w oleju
Danie gorące
Flaki lub zupa gulaszowa
Golonka w warzywach + szaszłyki drobiowe
Barszcz z krokietem lub francuskim pasztecikiem
Sałatki
Sałatka z selera z szynką
Caprese
Sałata lodowa z pieczonym rostbefem
Dodatki
Wybór pieczywa, Masło
Napoje - Kawa, herbata, soki, woda mineralna
Owoce, Ciasta

Zestaw III*
Rozpoczęcie przyjęcia
Uroczyste powitanie chlebem i solą
Toast winem musującym wraz z tłuczeniem kieliszków
Przystawka (jedna do wyboru)
Płatki łososia wędzonego podane na pumperniklu z serkiem śmietankowym, z cytryną i koperkiem
posypane kiełkami i roszponką
Sałatka ananasowa lub jarzynowa otulona rożkiem z szynki
Obiad Zupa (jedna do wyboru)
Krem brokułowy z prażonymi migdałami
Krem pomidorowy z diablotką, bazylią i serem żółtym
Krem grzybowy z domieszką brandy z grzankami ziołowymi
Krem cebulowy podany z grzanką czosnkową i tartym serem
Drugie danie (jedno do wybory)
Udko z kurczaka z puree ziemniaczanym z grzybami zapiekane w saszetce z ciasta francuskiego z
dodatkiem zielonych sałat i pomidorów koktajlowych podane z sosem pieczarkowym w odrobiną trufli
Polędwiczka wieprzowa grillowana podana z sosem z zielonym pieprzem z dodatkiem szyszeczek
ziemniaczanych w doborowym towarzystwie świeżych sałat
Udko z kaczki przygotowane metodą sous-vide z puree ziemniaczanym z jagodami z sosem śliwkowym i
akcentem groszku cukrowego z parmezanem
Bukiet surówek (do wyboru trzy rodzaje)
Buraczki, Marchew, Seler, Coleslaw, Czerwona kapusta, Wiosenna, Biała Kapusta
Deser Panna cotta z owocami
Zimna płyta
Rolada z łososia ze szparagami w galarecie
Ryba w sosie winnym
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
Tradycyjny śledź po kudowsku lub w oleju
Danie gorące (do wyboru cztery z pięciu)
A`la Strogonoff
Szaszłyki drobiowe z frytkami
Barszcz z krokietem lub francuskim pasztecikiem
Bigos staropolski
Żurek w chlebie
Sałatki
Sałatka z selera z szynką
Caprese
Sałata lodowa z pieczonym rostbefem

Dodatki
Wybór pieczywa,
Masło
Napoje
Kawa, herbata,
soki,
woda mineralna
Owoce
Ciasta

*wycena indywidualna

Dodatkowe atrakcje*
Fontanna czekoladowa ( 2 h)
Ciasteczka kruche na stoły
Paczka z ciastem dla Gości
Kapela regionalna
Pokaz sztucznych ogni
Balony z helem
Dekoracja Sali
Tort weselny
*wycena indywidualna

Zainteresowane pary zapraszamy na spotkanie, podczas którego z
przyjemnością przedstawimy szczegóły oferty oraz omówimy oczekiwania
narzeczonych wobec charakteru uroczystości weselnej.
Serdecznie zachęcamy do kontaktu z naszym Działem Sprzedaży w sprawie
wolnych terminów i szczegółów oferty.

Marketing & Sprzedaż
e-mail: biuro@adamspa.pl
e-mail: marketing@adamspa.pl
tel. +48 74 866 42 53

