HOTEL WOlin***
ROMANTYCZNE WESELE W NADMORSKIEJ SCENERII

Wiemy jak ważny jest
dzień ślubu i wesela…
Chcąc utrwalić w pamięci te chwile, Hotel Wolin przedstawia
Państwu propozycję zorganizowania tej uroczystości w jego
gościnnych progach. Dzięki bogatej ofercie strefy SPA jest
to również idealne miejsce relaksacyjne dla Nowożeńców
oraz Gości.

NASZA OFERTA JEST ZAWSZE
DOSTOSOWANA DO POTRZEB
I UPODOBAŃ GOŚCI

W RAMACH PRZYJĘCIA WESELNEGO
CHĘTNIE ZAJMIEMY SIĘ PRZYGOTOWANIEM:
• noclegu dla Gości weselnych w atrakcyjnej cenie,
• transportu dla Gości weselnych,

W naszej pracy stawiamy na jakość, rzetelność
i profesjonalizm. Hotel Wolin w ramach oferty
weselnej oferuje Młodej Parze:
• zakwaterowanie w hotelowym apartamencie z butelką
szampana i koszem owoców na przywitanie oraz
ze śniadaniem dostarczonym następnego ranka do pokoju,
• kolację w hotelowej restauracji w rocznicę ślubu,
• 10% rabatu na kolejne imprezy rodzinne dla Państwa
Młodych (Chrzciny, Komunie, Rocznice).

• unikalnej sesji zdjęciowej w plenerze nadmorskim,
fotoreportażu z ceremonii oraz z przyjęcia,
• dekoracji kwiatowej na stoły weselne i bufety,
• dekoracji sali weselnej,
• tortu weselnego.

CENA PRZYJĘCIA WESELNEGO:
• jednodniowego od 170 PLN / osoba
• dwudniowego od 230 PLN / osoba

Każde przyjęcie organizowane w Hotelu Wolin jest dla
nas wydarzeniem równie ważnym jak i dla Państwa.
Mając na uwadze indywidualne życzenia i wyobrażenia
związane z tym wyjątkowym dniem, jesteśmy otwarci
na wszelkie propozycje i sugestie.
Wybierając naszą ofertę będziecie Państwo w pełni
usatysfakcjonowani naszą profesjonalną obsługą
i wysokim poziomem świadczonych usług.

Prosimy o przesłanie zapytania na
adres: marketing@hotelwolin.pl
lub o kontakt pod numerem telefonu
+48 91 328 10 35.
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HOTEL WOlin***
Przykładowe Menu weselne
Chleb weselny
Aperitiff – wino musujące

Obiad weselny
Zupa (do wyboru jedna propozycja)
Rosół z makaronem
Bulion z kołdunami
Danie główne (do wyboru 4 propozycje)
Filet drobiowy z sosem truflowym
Panierowany filet z indyka w płatkach z migdałów
Roladki wołowe po burgundzku
Sznycel wieprzowy
Karczek pieczony
Rolada z indyka z warzywami
Kotlet mielony
Roladki z soli z cukinią
Pieczony łosoś w sosie paprykowym
Dodatki (do wyboru 3 propozycje)
Ziemniaki gotowane z masłem i koperkiem
Frytki
Ziemniaki parisien (zapiekane z serem i śmietaną)
Kluski kładzione
Ryż z warzywami
Mix sałat z sosem vinaigratte
Deser (do wyboru 1 propozycja)
Lody z musem owocowym
Mus migdałowy
Pana Cotta z frużeliną
Pieczony ananas w karmelu

I DANIe Gorące (do wyboru 1 propozycja)

Zrazy wołowe zawijane, kluski śląskie, kapusta zasmażana
Talerz mięs z grilla, ziemniaki zapiekane, brokuły z migdałami
Polędwiczki wieprzowe z sosem kurkowym,
warzywa gotowane
Filet z łososia na risotto grzybowym z grillowaną cukinią
i serem mozzarella
Udziec drobiowy faszerowany, ziemniaki po staropolsku,
marchew z groszkiem

II DANIE GORĄCE (do wyboru 1 propozycja)
Boeuf Stroganoff
Ragout z mięsa mieszanego
Gulasz węgierski

III DANIE GORĄCE (do wyboru 1 propozycja)
Barszcz czerwony z krokietem
Bulion z pikantną grzanką
Pierogi własnego wyrobu
Żurek staropolski z kiełbasą

ZAKĄSKI ZIMNE

Półmisek mięs zimnych pieczonych
Pieczony filet z kurczaka z sosem majonezowym
Schab ze śliwką w galarecie
Szynka faszerowana czosnkiem
Terrina z sandacza ze szparagami
Łosoś marynowany w cytrusach
Wariacje śledziowe po polsku
Sałatka grecka
Sałatka Caprese
Bufet sałatkowy
Bufet deserowy
Ciasta własnego wypieku, owoce

Napoje zimne i gorące

Napoje 0,2 l – Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kropla Beskidu
Soki owocowe
Woda niegazowana z cytryną
Kawa/herbata

Poprawiny
Obiad w formie bufetu
Barszcz biały z jajkiem
Pieczona karkówka z sosem pieczeniowym
Czarniak saute z kaparowym sosem Ligure
Makaron Fusilli w sosie brokułowo - serowym
Ziemniaki gotowane z masłem i koperkiem
Pęczak z cebulką
Kapusta modra
Jabłecznik
***
Kapuśniak
Pieczone skrzydełka z kurczaka w pikantnym sosie
pomidorowym z papryką
Czarniak w cieście piwnym
Penne z sosem śmietanowo - pomidorowym
Ziemniaki gotowane z masłem i koperkiem
Kasza kus kus
Mieszanka warzyw
Makowiec z jabłkami i płatkami migdałów
Zakąski zimne oraz napoje, ciasta i owoce – asortyment
z dnia wesela
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