
 

 

 

 
 
 

 

Propozycja organizacji przyjęcia weselnego  

w Hotelu Rzeszów**** 

 

 

Wybierając naszą ofertę, możecie Państwo cieszyć się następującymi przywilejami: 

Apartament dla Nowożeńców na noc poślubną wraz ze śniadaniem dla Pary Młodej gratis 

Pokoje Deluxe dla rodziców ze śniadaniem gratis  

Kolacja z okazji I Rocznicy Ślubu w prezencie od Hotelu Rzeszów 

Specjalne ceny na niedzielny obiad dla Gości  nocujących w hotelu 

Promocyjne ceny pokoi dla rodziny i przyjaciół nocujących w hotelu podczas Waszego ślubu – 

dla Państwa gości koszt od 190 zł / bez śniadania  

Miejsca parkingowe dla wszystkich gości (II poziomowy  Parking) oraz miejsca na poziomie  

O od strony ul.Piłsudskiego   

Kącik dla dzieci : w cenie  

Animatorka dla dzieci : koszt 100 zł / godzina  

 

 

 

 

MENU WESELNE SERWOWANE 



 

 

                              

 

 

Menu przyjęcia weselnego 

Obiad  przykładowe pozycje: 
 

Zupa opcja serwowana : (jedno danie do wyboru) 
Krem porowo-ziemniaczany z grzanką korzenną 

Krem pomidorowy 
Tradycyjny rosół domowy z makaronem 

 
 

Danie główne : ( jedno danie do wyboru ) 
Pieczeń faszerowana pieczarkami podana z sosem rumianym 

Panierowana koperta drobiowa faszerowana serem i warzywami 
Udko drobiowe ( ćwiartka ) w panierce na sposób pikantny 

Karkówka szpikowana czosnkiem z ciemnym sosem 
Roladka drobiowa z musem wieprzowo-grzybowym i sosem śmietanowym 

Dramstiki – pałeczki drobiowe panierowane 
 

Dodatki : (jedno danie do wyboru ) 
Puree ziemniaczane 
Gratine grzybowe 

Opiekane ziemniaki z rozmarynem 
Kopytka 

Ryż z warzywami 
Kasza gryczana z cebulką i pieczarkami 

Ziemniaki pieczone w mundurkach z czosnkiem i masłem ziołowym 
 
 

Deser serwowany : ( jedno danie do wyboru) 
Panna cotta z sosem owocowym 

Pianka jogurtowa z rubinowym akcentem 
Ciasto czekoladowe z sosem toffi 

Tiramisu 
 



 

 

 

 

I Kolacja serwowana ( jedno danie do wyboru): 

Karkówka w rozmarynie i musztardzie podana z duffinkami ziemniaczanymi mixem sałat z 

cieciorką i sosem vinegret  

Roladka drobiowa w otulinie z boczku , faszerowana włoszczyzną i serem podana z sosem 

serowo-śmietanowym oraz ryżem  warzywami 

II Kolacja serwowana (jedno danie do wyboru): 

Barszcz czerwony z pasztecikiem lub kapuśniakiem  

Żurek staropolski z jajkiem i białą kiełbasą 

Gulasz węgierski z pieczywem 

 

Zimna płyta : 

Mięsa i wędliny pieczone 

Deska serów żółtych i serów wędzonych , 

Tymbaliki drobiowe 

Pasztet domowy 

Szynka w galarecie z warzywami 

Schab w sosie tuńczykowym(sous-vide ) 

Zimne sosy (żurawinowy,tatarski,chrzanowy) 

Pieczywo,Pikle (papryka, ogórki, pieczarki 

 

Sałatki: 

Sałatka z kurczakiem  

Tradycyjna sałatka jarzynowa   

Sałatka nicejska 

 

 



 

 

 

 

 

Słodkości i owoce: na bufecie lub w stołach  

Ciasta : np. sernik na zimno, miodownik, orzechowiec , ciasto czekoladowe Ciasteczka : rurki , 

babeczki, trufle 

Kompozycje owocowe 

 

Tort weselny :  ok 10 kg na 100 osób , porcja ok 100 g na osobę / w cenie wesela 

 

Napoje zimne i gorące:  

Bufet z napojami gorącymi: kawa i herbata- bez limitu 

Bufet z napojami zimnymi: coca-cola, sprite, fanta 0,5 l/osoba 

Soki owocowe: pomarańczowy, jabłkowy, grejpfrutowy 0,5l/osoba 

Woda mineralna – bez limitu 

 

Koszt organizacji wesela 160 PLN / osoba / z tortem 

Koszt organizacji wesela 150 PLN / osoba / bez tortu 

 

*Dzieci do 10-go roku życia objęte są  50 % rabatem 

*Dzieci do 5-go roku życia bezpłatnie 

 

Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje dotyczące zmian w menu.  

Z przyjemnością spełnimy Państwa oczekiwania i dopasujemy się do osobistych 

potrzeb i wymagań w zakresie ustawienia i aranżacji stołów, formy obsługi itp. 

Zaufaj nam, a w Dniu Waszego ślubu będziecie mogli cieszyć się tym, co jest 

naprawdę ważne! 

 


