
OFERTA 
OBIADU WESELNEGO





NASZE SALE

Hotel oferuje Państwu dwie komfortowe sale na ekskluzywne
obiady weselne. W zależności od liczby zaproszonych Gości,

Państwa spotkanie może być zorganizowane 
w Sali Kominkowej lub w Sali Bankietowej.

Sala Kominkowa to optymalny wybór na ślubny obiad dla nawet 
dwudziestu osób, przy jednym wspólnym, długim stole. 

Sala Bankietowa, z widokiem na park,jest idealnym miejscem 
do organizacji obiadów weselnych dla większej liczby Gości.

Obydwie sale są klimatyzowane, co zapewni Państwu i Państwa Gościom 
komfort także w upalne dni. 

Ponadto nasi Goście mogą bez ograniczeń korzystać 
z patio „Pod Kasztanem”. 

Nasza wykwalikowana kadra oraz stylowe otoczenie z początku XX wieku 
sprawią, że ten wyjątkowy dzień będzie przywoływał wspaniałe wspomnienia.





PRZYKŁADOWE MENU

Wersja I

Wersja II

Przekąska
Tatar z tuńczyka z musztardą francuską

b

Zupa
Krem z pieczonych pomidorów i papryki z bazyliowym pesto

b

Danie główne
Polędwiczka wieprzowa podana na szpinaku z sosem grzybowym 

i ziemniakami au gratain
b

Deser
Creme brulee

Przekąska
Rolada z dzika z żurawiną 

Zupa
Krem z buraka z pianką jabłkową 

Danie główne
Pieczony łosoś z sosem cytrynowym

 serwowany z risotto pomidorowym i brokułami 

Deser
Panna Cotta z sosem owocowym 



Wersja III

Przekąska
Polędwiczka wieprzowa z sosem tuńczykowo – kaparowym 

Zupa
Bulion drobiowy z kołdunami 

Danie główne
Pierś z kurczaka faszerowana suszonymi pomidorami i oliwkami

 polana sosem serowym serwowana na ratatui warzywnej 
z ziemniakami dauphinoise 

Deser
Mus czekoladowy z wiśniami 

PRZYKŁADOWE MENU

Napoje
2 litry napojów zimnych na osobę

Kawa, herbata w formie bufetu bez ograniczeń





Wybór zimnych przekąsek
(10 pozycji do wyboru)

Sałatki
(2 do wyboru)

Sandacz w galarecie
Pstrąg w galarecie

Łosoś wędzony
Węgorz wędzony

Śledź w śmietanie, oleju lub po węgiersku
Ryba po grecku

Galaretka rybna z krewetkami
Karkówka pieczona z czosnkiem

Schab faszerowany śliwką lub morelą
Rolada z kurczaka z pistacjami

Rolada wieprzowa z kabanosem
Rostbef pieczony na różowo

Rolada z kaczki faszerowana jabłkami i majerankiem
Galaretka wieprzowa

Jajka z pastą łososiową
Jajka faszerowane pieczarkami

Wybór serów pleśniowych
Pomidory z mozarellą

Pomidory faszerowane jarzynami
Warzywa marynowane

Sałatka z indykiem wędzonym i ananasem
Sałatka z kurczakiem i winogronami

Sałatka z tuńczykiem i fasolą
Sałatka grecka

Sałatka z krewetkami i ananasem
Bukiet sałat z pomidorami, oliwkami i mozarellą



Tort weselny

Patery ciast
(3 do wyboru)

Sernik
Szarlotka
Tiramisu

Murzynek
Jogurtowe z owocami

Bajaderki
Owoce

Dodatki

Bufet słodki

Sosy: czosnkowy, tatarski, cumberland, chrzanowy
Pieczywo, masło

Przy wcześniejszym ustaleniu przygotowujemy dania dla wegetarian.
Przedstawione menu jest naszą propozycją. Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie. 



Koordynacja obiadów weselnych:

Dariusz Balicki, Damian Goławski
tel. 091 434 00 50

e-mail: restauracja@parkhotel.szczecin.pl


