Menu Weselne z bonusem 5000 zł*
Propozycja III – 310,00 zł
Przywitanie Pary Młodej chlebem i solą oraz poczęstunek winem musującym

Zupy:
Domowy rosół z makaronem
Lub
Prowansalska z kluseczkami
Lub
Krem z selera podawany z migdałami i sosem bazyliowym
Danie główne:
Rolada śląska (z kiełbasą, boczkiem, ogórkiem kiszonym i musztardą)
Złocisty schab otulony migdałami nadziewany serem i szynką
Grillowane polędwiczki duszone w sosie grzybowym
Grillowany łosoś serwowany na liściach szpinaku
Dodatki:
Kluski śląskie, ziemniaki z patelni z cebulką, ziemniaki z masłem i koperkiem
Sałatka wiosenna z winegretem, zestaw surówek, czerwona kapusta z żurawiną
Fontanna Czekoladowa

Deser:
Lody z musem malinowym na ciepło lub zimno
Lub
Włoskie tiramisu w zapachach amaretto
Lub
Waniliowa panacotta skropiona sosem z dzikich jagód
Zimna płyta:
Deski serów tradycyjnych i europejskich z winogronami i konfiturą, deski wędlin domowych i
włoskich, szynka parmeńska z melonem, indyk w maladze, tymbaliki z kurcząt, ozorki w
galarecie, śledzie na kilka sposobów, pasztet Szefa Kuchni ze śliwką, sałatka włoska z rukolą i
parmezanem, sałatka jarzynowa tradycyjnie przyrządzona, mozzarella z pomidorami w
zapachach bazylii, łódeczki z cykorii z wędzonym sandaczem i świeżym imbirem, śliwki
kalifornijskie pieczone z soczystym boczkiem, koreczki, pieczywo, masło, kosz owoców
egzotycznych, drobne ciasteczka

Kolacja I:
Złocisty filet z kurczaka zapiekany z oscypkiem i pomidorami serwowany z frytkami oraz
sałatką wiosenną
Lub
Roladki z pstrąga nadziewane zielonym ogórkiem i otulone soczystym boczkiem serwowane
na sosie grzybowym z ryżem przyrządzonym z warzywami
Kolacja II:
Płonąca kita wędzona na kapuście zasmażanej z leśnymi grzybami
serwowana przez Szefa Kuchni
Lub
Góralskie żeberka cięte z metra, podane na aromatycznej kapuście zasmażanej z leśnymi
grzybami - serwowana przez Szefa Kuchni na Sali
Dodatki: Chleb, musztarda, chrzan
Kolacja III:
Rubinowy barszcz z krokietem
Lub
Zupa gulaszowa na ostro
Lub
Żurek staropolski z kiełbasą
Napoje zimne i gorące:
Kawa, herbata
Soki (pomarańcz, grejpfrut, czarna porzeczka, jabłko),Woda gazowana i niegazowana
Napoje gazowane ( cola, fanta, sprite, tonic ) bez ograniczenia podane w formie bufetu
Wódka, Wino – bez ograniczenia, Cocktail Bar – 60 Cocktaili
Fotobudka przez 2h
Cena 310 zł zawiera ;
Apartament z jacuzzi dla Pary Młodej GRATIS!
Dekoracja Sali w eleganckie pokrowce na krzesła, falbany, obrusy, świece, bankietówki,
numerek stolika – możliwość zamówienia menu, winietki na stoły .
Aranżacje kwiatowe oraz wszelkie dodatki ponad standardowe są dodatkowo płatne
według indywidualnych ustaleń
Bonus 5000 zł *!!!
*Na wesela organizowane w piątek oraz w niedziele
( * nie obejmują wesel organizowanych w soboty oraz święta )
Minimalna liczba osób to 80 aby uzyskać bonus w wysokości 5000 zł

Super oferta;
20 % rabatu na menu oraz 70 miejsc noclegowych w DW Maria
Gratis*
( *oferta na wesela organizowane od poniedziałku do czwartku)
( przy gratisowych noclegach koszt śniadania wynosi 18 zł od osoby )

Przy wyborze menu „III” bonus 5000 zł można wykorzystać na ;
Spasy góralskie
Biesiada i zabawy góralskie 1,5h - 850 zł
Animację weselne dla dzieci
3 godziny 750 zł
Pokaz sztucznych ogni
Cena 2500 zł 3-4 minuty

Balony z helem
1 sztuka - 5 zł
Góralskie specjały
Stół ze swojskimi wyrobami 1200 zł
Candy Bar
Bufet słodko – deserowy 120 deserków 1600 zł
Cocktail Bar
600 zł – pakiet 30 cocktaili
Piwo – bez ograniczenia 500 zł
Transport Gości
W naszej ofercie znajduję się samochód 7- osobowy, którym możemy odwozić strudzonych Gości do
domu
( cena 750 zł bez limitu kilometrów)
Samochód do ślubu z kierowcą
Opel Kadett z 1972r / 3h / 500zł
Nestor Baron 3h / 500 zł
Hummer H3 3h / 600 zł
Nocleg w Domu Wczasowym Maria
Pokój 2- osobowy 160 zł
Pokój 3- osobowy 240 zł
Pokój 4- osobowy 320 zł
Pokój 5- osobowy 400 zł
( cena ze śniadaniem )
Kontakt ;
Manager Gabriel Tracz tel.; 510 606 888, e-mail ; info@bialaroza.com.pl

