ZŁOTY SEN
WESELE W ROMANTYCZNEJ SCENERII NATURY
Wiemy jak ważny jest
dzień ślubu i wesela…
Chcąc utrwalić w pamięci te chwile, OSW Złoty Sen
przedstawia propozycję zorganizowania tej uroczystości
w jego gościnnych progach.

OFERTA PRZYGOTOWANA Z MYŚLĄ
O OSOBACH PRAGNĄCYCH SPĘDZIĆ TEN
WYJĄTKOWY CZAS W UROCZYM MIEJSCU

W RAMACH PRZYJĘCIA WESELNEGO
OFERUJEMY:

Ten dzień jest również dla nas szczególną okazją dla
zaprezentowania swoich umiejętności i niepowtarzalnego
klimatu panującego w Złotym Śnie.

• aperitif - lampka wina musującego

• tradycyjne powitanie chlebem i solą
• konsumpcja weselna z menu ustalonym indywidualnie
• napoje gorące bez ograniczeń
• obsługa kelnerska sali

Każde przyjęcie organizowane w Złotym Śnie 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 zachwyceni
naszą profesjonalną obsługą i wysokim poziomem
jakości świadczonych usług.

CENY PRZYJĘCIA WESELNEGO:
• Przyjęcie weselne z poprawinami już od 175 zł/osoba
• Przyjęcie weselne jednodniowe już od 140 zł/osobę
• 50% rabatu na gastronomię dla dzieci 5-12 lat, fotograf, zespół
• 20% rabatu na wesele w dniu roboczym (poniedziałek-środa)

SPECJALNE PREZENTY I USŁUGI GRATIS:
• apartament na noc poślubną dla Młodej Pary
• voucher dla Młodej Pary na pobyt w strefie SPA
• dwa pokoje w dniu wesela dla specjalnych Gości
• klimatyzowana sala do wyboru bankietowa lub hotelowa
• dekoracja kwiatowa, białe, obrusy, świece, pokrowce
na krzesła
• parking dla samochodów osobowych, busów i autobusów

DODATKOWE RABATY:
• noclegi w dniu przyjęcia w specjalnej promocyjnej
cenie

Prosimy o przesłanie zapytania na
adres: recepcja@zloty-sen.pl
lub o kontakt pod numerem telefonu
+48 75 72 11 392, +48 75 7211 963.
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ZŁOTY SEN
PROPOZYCJE MENU WESELNEGO
Pikantne pałki drobiowe
Golonka w plastrach z kapusta zasmażaną
Bigos

Półmisek warzyw
sezonowych
Półmisek warzyw
konserwowych

(do wyboru 1 propozycja)

ZAKĄSKI ZIMNE

Rosół z makaronem
Krem z brokuł z groszkiem
ptysiowym
Krem z zielonego groszku
z grzankami
Zupa szparagowa z grzankami

(do wyboru 10 propozycji)

PÓŁMISEK
MIĘS PIECZONYCH

Chleb weselny
APERITIFF – wino musujące

OBIAD WESELNY
Zupa

Danie główne
(do wyboru 4 propozycje)

Zrazy wieprzowe w sosie
Kotlet schabowy w panierce
Pieczeń wieprzowa w sosie
Karczek w sosie porowym
Schab southe
(lub z pieczarkami)
Stek z cebulką
Kotlet mielony
Udko nadziewane pieczarkami
Udko faszerowane mięsem
Udko pieczone
Kotlet drobiowy w panierce
Filet drobiowy nadziewany
serem
Kotlet drobiowy w sosie
śmietankowym
Filet drobiowy w sezamie
Filet drobiowy ze szpinakiem
Filet rybny (mintaj, dorsz)

Galaretka drobiowa
Galaretka wieprzowa
Schab po warszawsku
Sałatka jarzynowa
Sałatka grecka
Sałatka ryżowa
Sałatka z tuńczyka
Sałatka porowa
Sałatka makaronowa
Ryba po grecku
Segmenty rybne w sosie
słodko – kwaśnym
Śledź w oleju
Śledź po sułtańsku
Śledź po japońsku
Jajko w sosie tatarskim
Maczanki z sosem
porzeczkowym
Kuleczki mięsne z sosem
chrzanowym
Pasztet z żurawiną
Pomidory z mozzarellą

(do wyboru 4 propozycje)

Rolada wieprzowa z kurkami
Rolada drobiowa z pistacjami
i suszoną papryką
Karczek pieczony w płatkach
czosnku
Filet z indyka ze szpinakiem
i fetą
Boczek faszerowany mięsem
wieprzowym

NAPOJE GORACE
Kawa, herbata

POPRAWINY 		
(do wyboru 1 propozycja)

I DANIE GORĄCE
Żurek
Zraz w sosie
Kluski śląskie
Surówka z kapusty czerwonej

II DANIE GORĄCE
Flaczki
Filet drobiowy nadziewany
żółtym serem
Ćwiartki ziemniaczane
Surówka z marchwi i chrzanu
III DANIE GORĄCE
Kwaśnica
Karczek w sosie porowym
Ziemniaki
Surówka z kapusty pekińskiej
z papryką

DESER

(do wyboru 1 propozycja)

Sałatka owocowa z bitą
śmietaną
Rolada lodowa z bitą śmietaną
Tiramisu
Biała czekolada ciasto
wiedeńskie z bitą śmietaną

ZAKĄSKI ZIMNE ORAZ
NAPOJE GORĄCE

– asortyment z dnia wesela.

			

Dodatki
(do wyboru 2 propozycje)

Ziemniaki
Ćwiartki ziemniaczane
Kluski śląskie
Zestaw surówek

DANIA GORĄCE

(do wyboru 4 propozycje)

Gołąbki w sosie pomidorowym
Strogonov drobiowy
Zupa gulaszowa
Świeżynka
Żeberka pieczone
Krokiety z mięsem i kapustą
+ barszczyk
Pasztecik z ciasta francuskiego z mięsem + barszczyk
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