Hotel Amelia
Przyjęcie weselne 180,00 złotych / osoba
Zupa ( jedna zupa do wyboru)250ml / porcja
Zupa weselna – rosół domowy z kluseczkami
Zupa paprykowa z klopsikami
II Danie ( 3,5 p / os )
Zraziki wieprzowe faszerowanew sosie własnym
Eskalopki ze szparagami zapiekane z serem
Kęsy z kurczaka w cieście serowym
Kotlet w migdałowej panierce
Cordon blue z szynką i serem
Szaszłyki drobiowe z warzywami
Łosoś w sosie śmietanowym
Dodatki
Ziemniaki gotowane ze świeżym koperkiem,
Ziemniaki zapiekane w ziołach / Frytki
Warzywa gotowane otulone masełkiem
Zestaw świeżych surówek, buraczki
Deser
Deser lodowy z gorącą konfiturą
Zakąski ( 4 p / os + sałatki )
Schab po staropolsku
Szynka z żółtymi szparagami
Carpaccio z kurczaka
Galaretki drobiowe
Szynka po rusku
Ozorki w galarecie
Befsztyk tatarski
Roladki z kurczaka w trzech kolorach
Śledzik w oleju
Deski polskich wędlin i serów z owocami
Sałatka z wędzonym kurczakiem w pucharkach
Sałatka grecka
Warzywa marynowane
Pieczywo mieszane, masło, masło czosnkowe
Dania serwowane po północy
Żurek Staropolski z kiełbasą lub barszcz czerwony z pasztecikiem
Gulasz z domowymi kluseczkami, szaszłyki drobiowe z warzywami
Napoje
Soki owocowe, napoje gazowane ( 1,5l/os )
Woda z cytryną ( bez ograniczeń )
Kawa i herbata ( bez ograniczeń )

Przygotowana przez nas oferta weselna, obejmuje:
Salę bankietową do 80 osób
Menu weselne
Dekoracje z żywych kwiatów
Parking monitorowany
Pokrowce na krzesła
Obsługę kelnerską
Dekoracje stołów w 20 kolorach

Lampka szampana na toast Gratis
Owoce Gratis
Fontanna alkoholowa Gratis
Apartament dla Pary Młodej Gratis
Dzieci do lat 5 gratis !!!
Dzieci do lat 10 50 % ceny
Nocleg dla Gości weselnych 50,00 zł / os ( bez śniadania)

Dodatkowo polecamy:
Tort weselny, ciasto – płatne dodatkowo
Prosiak wiejski – płatny dodatkowo 500,00 zł
Stół wiejski – płatny dodatkowo 10,00 zł od osoby
Alkohole w atrakcyjnych cenach
Ponadstandardową dekorację

Kierownik Hotelu Amelia Karolina Kamińska 693-916-481

