DIAMENTOWY PAKIET WESELNY 215zł./osoby
W pakiecie:
Tradycyjne Powitanie Państwa Młodych chlebem i solą oraz toast winem musującym
Zupa:
Consome drobiowe z kurczakiem i warzywami
Dania główne:
Kotlet Pana Michała /schab soute na placku ziemniaczanym wśród zestawu surówek/.
Desery:
Puchar lodów z owocami, Owoce świeże, Ciasto firmowe, Tort okolicznościowy
Napoje:
Kawa, herbata
Zimne zakąski:
Trio śledziowe /w oleju, po węgiersku, pikantny z piklami/ Plastry indyka pieczone w piwie i miodzie
Mozzarella z pomidorami i bazylią, Kurczak z rusztu w owocach
, Rolada z indyka ze szpinakiem i bekon
em,
Rolada z polędwicy wieprzowej z kurkami, Rolada z cielęciny kolorowa,
Rulon z szynki z sałatką jarzynową, Sałatka debreczyńska, Sałatka grecka z oliwkami i serem feta
, Pieczywo
Dania gorące serwowane indywidualnie:
pikantny kociołek z sakiewką z kaszy pęczak, surówka z czerwonej kapusty
Medalion z indyka zapiekany z serem i papryką,
na warzywnym ratatouille, Barszcz czerwony z krokietem
Bufet staropolski:
Kiełbasa wiejska ,kabanosy, salceson, kaszanka, smalczyk, Mięsa pieczyste układane na combrze z sose
m tatarskim
Pasztet Szefa Kuchni pieczony w bekonie, Szynka Podkomorzego z noga Pieczywo dekoracyjne,
Pikle marynowane, Chrzan, musztarda, ketchup
Dania gorące w bemarach na bufecie staropolskim:
Bigos staropolski, Pierogi Hrabiny Tyszkiewicz, Pierogi z mięsem i kapustą
Fontanna czekoladowa - dodatkowo płatna 300 zł.
Drink Bar- drinki serwowane, obsługa Barmańska- dodatkowo płatny 400 zł.

Specjalne prezenty:
Nocleg dla Młodej Pary w luksusowym apartamencie ze śniadaniem
Kolacj ę dla dwojga w Sky Barze na XII piętrze z widokiem na panoramę Kielc
Specjal na oferta cenowa na wynajem pokoi hotelowych dla Gości weselnych
Pokrowce na krzesła
Ozdobne Menu Weselne, winietki imenne na stołach, tablica z rozmieszczeniem gości
Dekoracja światłem
Dekoracja stołów: tuby szklane ze świeżymi kwiatami i świece
Specjalne ceny na organizację poprawin
20% zniżki na uroczystości rodzinne organizowane w przeciągu roku od daty przyjęcia weselnego
Darmowy parking dla wszystkich Gości

Gwarancja ceny:
soboty,niedziele, długie weekendy i święta
: 215 zł.
od poniedziałku do piątku: 200 zł.
Uprzejmie informujemy,że powyższa oferta jest jedynie wstępną propozycją i jesteśmy otwarci na wsze

lkie sugestie i uwagi

