Oferta
Weselna

Kontakt dział marketingu

marketing.mariaantonina@gmail.com
maria_antonina@op.pl
www.hotelmariaantonina.pl

Katarzyna Kuźniacka +48 666-042-964
Robert Słowiński +48 505- 497-454

Sala Balowa

Koszt wynajmu sali 2000zł

Sala Widokowa

Koszt wynajmu sali 1500zł

Sala Przy Plaży

Koszt wynajmu sali 2000zł

Menu

Koszt menu weselnego wersja podstawowa w cenie od
199,00 zł /osoba.
Koszt menu wersja exclusive w cenie od 290,00 zł /osoba.
Każde menu ustalane jest indywidulanie. Cena końcowa
uzależniona jest od wyboru poszczególnych składowych.
Przyjęcie weselne trwa do godziny 4 rano, każda następna
rozpoczęta godzina to koszt 800 zł.
Poprawiny w formie obiadu w cenie od 60,00 zł /osoba.
Poprawiny w formie grilla w cenie od 100,00 zł /osoba.
Poprawiny 5 godzin w cenie, powyżej tego czasu pierwsza godzina
500zł, każda następna godzina to koszt dodatkowy 700zł.
Cena menu dla Państwa podwykonawców. Od ustalonej ceny za
menu odejmujemy 50,00 zł.
I tak przykładowo Gość weselny 250,00 zł za menu podwykonawca 200,00 zł ale nie mniej niż 150,00 zł .
Dzieci w wieku 0/3 bez opłat menu.
Dzieci w wieku 3/7 lat menu 50 % od ustalonej ceny
Dzieci powyżej 7 lat menu 100 %.
Podane ceny są cenami poglądowymi aktualnymi na rok 2022.
Ceny mogą ulec zmianie. Ostateczna cena "za talerzyk" ustalana
jest na tydzień przed weselem.

Menu w wersji 199,00 zł

ZUPA:
rosół z domowym makaronem
DANIE GŁÓWNE:
roladki schabowe ze
szparagami w sosie serowym,
zawijas drobiowy faszerowany
serem i pieczarkami,
pieczeń z karczku w sosie
DODATEK SKROBIOWY
ziemniaki z masełkiem i
koperkiem
kluski śląskie
DODATEK WARZYWNY
zestaw surówek
BAR:
soki owocowe, woda z cytryną
opłata korkowa
NOCNE DANIA CIEPŁE:
1) paseczki wieprzowiny z
ogórkiem i pieczarką a'la
strogonoff
2) barszcz czerwony z krokietem

ZIMNE ZAKĄSKI:
-śledź w oleju,
-ryba po grecku,
-pieczony rostbef z kremem
chrzanowym na sałacie
ziemniaczanej,
-pasztet z kurkami podany z
konfiturą z czerwonej cebuli,
-rolada wieprzowa z warzywami
a'la prezes,
-ozorek z musem chrzanowym,
-sałatka z wędzoną szynką i
ananasem,
-sałatka grecka z oliwkami i
serem feta,
-jajka garnirowane,
-galaretka drobiowa,
pieczywo mieszane

BUFETY BOCZNE:
kawowy

Podane ceny są cenami
poglądowymi aktualnymi w
2022 roku. Ceny mogą ulec
zmianie. Ostateczna cena "za
talerzyk" ustalana jest na
tydzień przed weselem.

Menu w wersji 325,00 zł

ZUPA:
rosół z domowym makaronem
DANIE GŁÓWNE:
zrazy staropolskie z wędzoną
słoniną i ogórkiem w sosie z
czerwonego wina,
grillowane polędwiczki
wieprzowe w sosie z runa
leśnego,
filet z kurczaka nadziewany
szpinakiem
DODATEK SKROBIOWY
ziemniaki z masełkiem i
koperkiem,
ziemniaki opiekane,
kluski śląskie
DODATEK WARZYWNY
zestaw surówek,
warzywa grillowane

BAR:
soki owocowe, woda z cytryną
opłata korkowa
NOCNE DANIA CIEPŁE:
1) barszcz czerwony z
pasztecikiem francuskim
2) aromatyczna kaczka
faszerowana kaszą i jabłkiem,
pieczona w ziołach i miodzie,
podana z kapustą modrą i
opiekanymi kopytkami

ZIMNE ZAKĄSKI:
-śledź po kaszubsku
-łosoś na grzankach ziołowych
-pieczony rostbef z kremem
chrzanowym na sałacie
ziemniaczanej,
-deski wykwintnych serów z
owocami i krakersami
-rolada z kaczki po kasztelańsku
-ozorek z musem chrzanowym,
-sałatka tatrzańska z
grillowanym kurczakiem,
oscypkiem i żurawiną ,
-mozzarella z pomidorami i
pesto,
-jajka faszerowane,
-tatar wołowy
pieczywo mieszane

BUFETY BOCZNE:
- kawowy
-chłopskie jadło
-coctajlowy
Podane ceny są cenami
poglądowymi aktualnymi w
2022 roku. Ceny mogą ulec
zmianie. Ostateczna cena "za
talerzyk" ustalana jest na
tydzień przed weselem.

Bufety boczne dodatkowe

BUFET COCTAILOWY
-wybór ciast bankietowych,
-mini deserki,
-kompozycje z owoców.
-panna cotty z sosem
owocowym,
-galaretki z owocami,
-musy
BUFET LODOWY
-4 kuwety lodów,
-polewy, posypki,
-bita śmietana

BUFET RYBNY
-wybór ryb faszerowanych do
wyboru: łosoś, jesiotr, sandacz,
szczupak,
-sałatka z owoców morza,
małże Św. Jakuba z pikantną salsą,
-sushi,
-tymbaliki rybno-warzywne w
galaretce z białego wina,
-tatar z wędzonego pstrąga z
zielonym ogórkiem

BUFET CHŁOPSKIE JADŁO
-wiejskie chleby,
-smalec ze skwarkami,
-ogórki kwaszone,
-swojskie wyroby - kaszanki,
kulebiaki, pasztety
-opiekane pierogi ruskie

Bufety boczne dodatkowe
BUFET SZLACHECKI
-bufet chłopskie jadło + wybór
swojskich wędlin, boczki
rolowane, studzienina wieprzowa,
bigos staropolski ze śliwką,
golonka pieczona w piwie,
żeberka w miodzie i ziołach,
pulpeciki w sosie szlacheckim
BUFET SZEFA KUCHNI
-ślimaki zapiekane w kruchym
cieście,
-volauvent z musem z tuńczyka,
-ptysie z sałatkami,
-strudel francuski z grillowaną
polędwiczką,
-mini tatarki la verde

BUFET WŁOSKI
-wybór włoskich serów:
parmeggiano reggiano, pecorino
romano, gorgonzola
-wybór włoskich wędlin:
prosciutto di parma,
carpaccio wołowe,
-coppa
-musztardy owocowe do serów,
-oliwki zielone giganti, rukola,
winogrono, orzechy, paluszki
grissini, bagietki, pizza margharita

W swojej ofercie możemy zaproponować
wypożyczenie:
-złotych sztućców /komplet 1 widelec, 1 nóż, 1 łyżka/ 10 zł
-podtalerze w kolorze złotym i
srebrnym - 3 zł / sztuka
-świecznik + świeca - 10 -50 zł / sztuka
-pokrowce na krzesła de lux - 7 zł / sztuka
-obrusy okrągłe materiałowe w kolorze
butelkowej zieleni lub
granatu - 50 zł / 1 sztuka
-obrusy okrągłe cekinowe - 100 zł / 1 sztuka
-krzesła chiavari - 15zł / 1 sztuka
-girlandy świetlne - 600 zł

Noclegi
Noclegi na terenie całego ośrodka tj. zarówno pokoje w hotelu
jak i w naszych komfortowych całorocznych domkach
murowanych, w domach typu Brda, w małych domkach oraz w
pokojach przy promenadzie linii brzegowej jeziora
Bystrzyckiego w specjalnych weselnych cenach promocyjnych.
Cena promocyjna obowiązuje na noclegi w pokojach 3
osobowych i powyżej, domkach 8 osobowych i powyżej,
małych domkach 2-3 osobowych.
Pokoje dwuosobowe przyznawane są w ograniczonych
ilościach. Pokoje jednoosobowe wynajmowane są w
standardowej cenie wg. cennika)
Cena promocyjna obowiązuje w przypadku, kiedy o
zameldowaniu Gości na terenie całego ośrodka decyduje
ZLECENIOBIORCA.
W przypadku gdy o zakwaterowaniu Gości decyduje
ZLECENIODAWCA cena za nocleg zgodna z cennikiem
obowiązującym w dniu wykonania usługi.

Każda oferta tworzona jest indywidualnie do potrzeb Pary
Młodej.
Serdecznie zapraszamy na spotkanie z naszym działem
marketingu, który przestawi Państwu ofertę oraz oprowadzi
Państwa po obiekcie.

Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy "Wodniak"
Hotel Maria Antonina,
ul. Spacerowa 6,
58-321 Zagórze Śląskie
maria_antonina@op.pl

