Szanowni Państwo,
Hotel Sokół Wellness & SPA jest doskonałym miejscem do organizacji
różnego rodzaju spotkań okolicznościowych.

Przyjęcie weselne to jeden z najważniejszych i najpiękniejszych dni w
Państwa życiu. Dołożymy wszelkich starań, aby ten uroczysty dzień był
wyjątkowy i na zawsze pozostał w Państwa pamięci.

HOTEL SOKÓŁ WELLNESS & SPA OFERUJEPAŃSTWU:
Uroczystą dekorację sali bankietowej
Tradycyjne powitanie Państwa Młodych chlebem i solą
Powitanie wszystkich Gości weselnych winem musującym
Apartament dla Nowożeńców na noc poślubną
Specjalne ceny na noclegi dla Gości weselnych
Nieograniczoną możliwość korzystania ze Strefy Relaksu dla nocujących
Gości
Ogród z przepiękną pergolą
Konsultację menu z Szefem kuchni
Specjalne ceny menu dla dzieci

Gwarancję, że w dniu Państwa przyjęcia w Hotelu odbywa się tylko jedno
przyjęcie weselne, a Państwo są dla nas najważniejsi
Dodatkowe atrakcje na Państwa życzenie.

Każda oferta jest przygotowywana ze szczególną troską i rozpatrywana
indywidualnie w zależności od Państwa oczekiwań, a wszelkie prośby
czy sugestie są mile widziane.

Poniższa oferta nie stanowi załącznika nr 1 do umowy weselnej.

OBIAD SERWOWANY
Zupa

1 do wyboru

Danie główne

1 do wyboru

Deser

1 do wyboru

ZIMNEZAKĄSKI /serwowane na stole lub bufecie/
Kompozycja mięs i wędlin tradycyjnych
Galantyny igalaretki
Ryby
Sałatki tradycyjne lub zielone
Pierożki Gyoza /sajgonki wege
Zestaw dodatków
Pieczywo

KOLACJE x 3
Dania gorące

2 do wyboru

Zupa

1 do wyboru

NAPOJE /bez ograniczeń/
Kawa i herbata
Woda gazowana i niegazowana
Soki owocowe
Napoje gazowane

OWOCE /bez ograniczeń/

od

285/ osoba
PLN

OBIAD SERWOWANY
Przystawka

1 do wyboru

Zupa

1 do wyboru

Danie główne

1 do wyboru

Deser

1 do wyboru

ZIMNEZAKĄSKI /serwowane na stole lub bufecie/
Kompozycja mięs i wędlin tradycyjnych
Galantyny i galaretki
Paleta serów
Ryby
Sałatki tradycyjne lub zielone
Pierożki Gyoza /sajgonki wege
Zestaw dodatków
Pieczywo

KOLACJE x 3
Danie gorące

2 do wyboru

Zupa

1 do wyboru

NAPOJE /bez ograniczeń/
Kawa i herbata
Woda gazowana i niegazowana
Soki owocowe
Napoje gazowane

OWOCE /bez ograniczeń/
CIASTA BANKIETOWE

od

325/ osoba
PLN

ATRAKCJE KULINARNE/dodatkowo płatne/
❖ Tort weselny

100 pln / kg

❖ Szyszki weselne

25 pln / os.

❖ Stół wiejski

2500 pln / 100os.

❖ Stół sushi

2500 pln / 100os.

❖ Sushi LIVE

3500 pln / 100os.

❖ Stół Rybny

2500 pln / 100os.

❖ Prosiak

5000 pln /szt

❖ Bufet słodkości

2500 pln / 100os.

❖ Keg Piwo

500 pln / 30L lub 700 pln / 50L

❖ Open Barsamoobsługowy

2000 pln

❖ Open Bar z barmanem (16 drinków)

3500 pln

❖ Pieczony udziec wieprzowy

800 pln / 50os.

❖ Łosoś norweski podanyw całości

700 pln / 5kg

POZOSTAŁE USŁUGI
❖ Dodatkowa dekoracja stołów

ceny ustalaneindywidualnie

❖ Fotobudka

1200 pln

❖ Animator do dzieci 3h

700 pln / 1animator

PONADTO ZORGANIZUJEMY
❖ Uroczystość Zaślubin w hotelowejPergoli
❖ Poprawiny
❖ Wieczory panieńskie lub kawalerskie
❖ Makijaż ślubny w Centrum SPA hotelu Sokół

Informujemy, iż koszt atrakcji dodatkowych może wzrosnąć do 20% podanej ceny

