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Ślub i przyjęcie
weselne to wyjątkowe
wydarzenie w życiu każdego
człowieka,
www.hotelhugo.pl
damian.knapik@hotelhugo.pl
dawid.kostyk@hotelhugo.pl
pozostaje w pamięci zarówno Młodej Pary i jak wszystkich Gości. Najważniejszy
jest klimat miejsca oraz profesjonalna obsługa przedsięwzięcia. Hotel Hugo
Business & Spa*** spełnia wszystkie te warunki a powierzając nam organizację
przyjęcia dokonują Państwo trafnego wyboru. W Hotelu Hugo Business & Spa*** do
dyspozycji oddajemy eleganckie i komfortowe pokoje, klimatyzowane sale, pięknie
zaaranżowany park z zabytkowymi, odrestaurowanymi leżakowniami, zaplecze
wellness z krytym basenem, sunsky, kompleksem 4 saun, salą fitness i pokojem
relaksu oraz SPA z grotą solną i gabinetami odnowy biologicznej. To znakomite
warunki na zorganizowanie wyśmienitego i niezapomnianego przyjęcia weselnego.

Menu możemy dowolnie modyfikować i dostosować do Państwa oczekiwań.
W cenie dekoracja stołów wraz ze świeżymi kwiatami.
Oferta dotyczy zamówień z minimum 2 tygodniowym wyprzedzeniem.
Ewentualne drobne zmiany w ilości zamówienia przyjmowane są do 7 dni przed rezerwacją.
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Menu Tradycyjne
Powitanie przez rodziców Młodej Pary chlebem i solą
Toast:

Wino musujące (lampka/os.)

Zupa (serwowana w wazach)
Rosół z makaronem

Danie główne (serwowane na paterach 2 porcje mięsa/os.)
Rolada wołowa w sosie pieczeniowym
Schab po staropolsku
Devolay
Ziemniaki zapiekane parisenne
Kluski śląskie
Kapusta czerwona z boczkiem na ciepło
Surówka z marchwi z pomarańczą
Surówka z białej kapusty

Deser

Sorbet truskawkowy/ crunch/ jogurt/ beza/ pesto miętowe
Podczas deseru serwujemy ciasto na paterach
Ciasto (sernik/szarlotka)

Napoje gorące - bez ograniczeń

Kawa – do deseru podana w dzbankach porcelanowych w stół a później w bufecie
Herbata – do deseru podana w dzbankach porcelanowych w stół a później w bufecie

Napoje zimne - bez ograniczeń
Soki w dzbankach
Woda min. w dzbankach

Alkohol – przy tym menu możliwość alkoholu we własnym zakresie
bez dodatkowych opłat
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Zimna płyta w bufecie lub w stole
Półmisek mięs pieczonych
Półmisek wędlin i kiełbas
Deska serów z musztardą z czerwonych winogron
Pasztet w sosie cumberland
Mini sandwiche z twarożkiem oliwkowym i suszonymi pomidorami
Rostbef z remouladą i piklami
Śledź w miodzie i chili
Sałatka brokułowa
Sałatka grecka
Pieczywo, masło, masełka smakowe

Gorąca kolacja I

Udziec pieczony w zestawie z kapustą ziemniakami smażonymi i sosem borowikowym serwowany przez
Szefa Kuchni na sali przy Gościach

TORT WESELNY na bitej śmietanie z owocami
Gorąca kolacja II

Żurek na maślance z jajkiem i ziemniakami

Menu Wykwintne
Powitanie przez rodziców Młodej Pary chlebem i solą
Toast:

Wino Musujące (lampka/os.)

Dania serwowane:

Ser kozi zapiekany z miodem i tymiankiem podany na rucoli
Śródziemnomorska zupa rybna z krewetką
Pierś z kaczki w sosie pomarańczowym z granatem podana na cydrowych jabłkach
z orzechowymi kluskami
Wariacja czekoladowa

4 |

HOTEL HUGO

ul. Orkana 14
47-230 Kędzierzyn-Koźle
www.hotelhugo.pl

Damian Knapik
tel.: +48 881 932 995
damian.knapik@hotelhugo.pl

Dawid Kostyk
tel. +48 668 779 797
dawid.kostyk@hotelhugo.pl

Napoje gorące - bez ograniczeń

Kawa – do deseru podana w dzbankach porcelanowych w stół a później w bufecie (ekspres do kawy)
Herbata – do deseru podana w dzbankach porcelanowych w stół a później w bufecie

Napoje zimne - bez ograniczeń
Soki w dzbankach
Woda min. w dzbankach

Alkohol – przy tym menu możliwość alkoholu we własnym zakresie
bez dodatkowych opłat
Zimna płyta w bufecie lub w stole

Włoskie szynki dojrzewające z tapanadą
Półmisek mięs pieczonych
Deska serów z musztardą z czerwonych winogron
Carpaccio z pieczonego buraka z parmezanem i oliwą truflową
Krewetki na wodorostach wakame
Łosoś podwędzany w sianie na sałatce z kopru włoskiego
Pierś z kaczki na czerwonej kapuście z malinami
Sałatka nicejska
Sałatka teriyaki
Pieczywo, masło, masełka smakowe

Bufet słodki/Przekąski Finger Food

Kawowy creme brulle
Panna cotta z salsą ananasową w aromacie kokosu
Rożek czekoladowy z czarną porzeczką
Truskawki z mascarpone i pistacjami

Gorąca kolacja I

Grillowana polędwiczka wieprzowa w sosie grzybowym podana z gratin ziemniaczanym i grillowaną
cukinią

Tort weselny na bitej śmietanie z owocami
Gorąca kolacja II

Tajska zupa gulaszowa
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Do Państwa dyspozycji oddajemy:
- Kameralną Salę Bankietową na Wesela do 40 osób
- Salę Restauracyjną z Ogrodem Zimowym na Wesela od 40 do 72 osób
- Specjalnie dla dzieci plac zabaw oraz możliwość zamówienia animatora czasu wolnego

Dla Państwa organizujemy:
- Wesela tradycyjne, wykwintne jak i z pomysłem, np. przygotowanie deseru przy gościach za pomocą
ciekłego azotu, czy aktywny bufet sushi
- Wesela kompleksowo: od wynajmu samochodu przez zespół, fotografa a nawet po lot balonem
- Wesela tematyczne: hawajskie, country, pirackie itp.
- Wieczory panieńskie/kawalerskie
- Specjalne pakiety SPA przed i po ślubie

Mamy wiele pomysłów, żeby uatrakcyjnić Państwa wesele.
Oto kilka z nich: Pokaz barmański, występy artystyczne, puszczanie lampionów, fontanna czekoladowa, bar z lodu, pokaz sztucznych ogni, stół wiejski, live cooking, happy budka, aktywny bufet sushi i
wiele innych a ponadto:

Dodatkowo menu można rozbudować o wiejski stół
Wiejski wóz z dekoracją (od 50 os.)
Kiełbasy wędzone i podsuszane
Szynki wędzone
Schab w miodzie
Boczek pieczony
Krupniok
Salceson
Smalec
Pasztet pieczony
Ogórki kiszone
Pikle
Chrzan/musztarda
Żurek na maślance
Pieczywo, masło, masełka smakowe

Apartament z butelką wina dla Nowożeńców w noc poślubną GRATIS*
* przy organizcji przyjęcia weselnego na minimum 50 osób
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Przekąski Finger Food
Wytrawne
Tartinki (możliwa wersja wegetariańska)
Kanapka standard na pieczywie tostowym (możliwa wersja wegetariańska)
Kanapka standard na chlebie jasnym lub ciemnym (możliwa wersja wegetariańska)
Kanapka premium na pieczywie tostowym (możliwa wersja wegetariańska)
Kanapka premium na chlebie jasnym lub ciemnym (możliwa wersja wegetariańska)
Mini sałatka z kurczakiem
Tuńczyk teriyaki na wodorostach wakame
Vitello Tonnato
Sałatka z gruszki, żurawiny i sera pleśniowego
Krewetki Black Tiger w aromacie anyżu z dipem sojowym
Kurczak na pikantno na musie mango
Tarta ze szpinakiem i wędzonym łososiem
Tarta z serem pleśniowym i gruszką
Wędzona pierś z kaczki z musem z trawy cytrynowej i jabłka
Roladki z tramezzini z pikantnym salami i papryką
Sałatka caprese
Tatar z wędzonego łososia podany na piklowanych ogórkach
Sałatka śródziemnomorska
Gravlax z kwaśną śmietaną
Rostbef argentyński z piklami marynowanymi w whiskey i dipem dijon
Pralina z koziego sera w migdałach i śliwkowym ketchupie
Ciastka francuskie wytrawne

Słodkie
Kawowy crème brulle
Ciastka francuskie ze słodkim nadzieniem
Mus czekoladowy z maliną i migdałami
Mus limonkowy z crunchem
Panna cotta z salsą ananasową w aromacie kokosu
Rożek czekoladowy z czarną porzeczką
Truskawki w mięcie z mascarpone i pistacjami

danie wegetariańskie
danie wegańskie
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Aktywne bufety
Aktywny bufet słodki – przygotowywanie deserów za pomocą ciekłego
azotu – live cooking – ok. 2-3 h (w zależności od ilości Gości)

Aktywny Bufet Sushi z możliwością aktywnego uczestnictwa Gości
live cooking – ok. 2-3 h (w zależności od ilości Gości)
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Cennik alkoholi
Opcja rozliczania według zużycia przy wcześniejszym ustaleniu asortymentu

Nazwa
SAUZA SILVER / GOLD 0,7 L
METAXA 5* 0,7 L
JOHNNY WALKER RED 0,7 L
JOHNNY WALKER BLACK 0,7 L
JACK DANIEL’S 0,7 L
BALLANTINE’S FINEST 0,7 L
GIN SEAGRAM’S 0,7 L
MALIBU 0,7 L
CAMPARI 0,7 L
MARTINI 1 L
BLUE CURACAO 0,7 L
BECHEROVKA 0,5 L
FINLANDIA SMAKOWA 0,7 L
WÓDKA WYBOROWA 0,5 L
WÓDKA FINLANDIA 0,5 L
WINO DOMU BIAŁE/CZERWONE 0,7 L
PIWO OKOCIM KEG 30 L
PIWO OKOCIM KEG 50 L
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WIECZÓR PANIEŃSKI Z NOCLEGIEM
Organizujesz wieczór panieński? Zabiegi SPA dla Pani młodej i pozostałych Pań, seans w grocie solnej z
butelką wina musującego. Wyżywienie HB, nocleg i późniejsze wymeldowanie w standardzie.

Pakiet zawiera:
•

nocleg w komfortowym pokoju,

•

późniejsze wymeldowanie do godziny 13:00,

•

śniadania w formie bufetu lub lunch box na życzenie,

•

voucher o wartości 60 zł do wykorzystania w Restauracji - 1 szt./osobę,

•

dostęp do strefy Wellness (basen, kompleks 4 saun, sala fitness, pokój relaksu i Sunsky),

•

seans w grocie solnej z butelką hiszpańskiego wina musującego Cava,

•

dla Panny Młodej: masaż twarzy lub stóp oraz masaż czekoladą 60’,

•

dla pozostałych Pań do wyboru jeden z dwóch zabiegów: masaż twarzy i głowy lub peeling,

•

internet WiFi,

•

monitorowany parking,

•

recepcja 24/7,

•

lobby bar 24/7.

WIECZÓR PANIEŃSKI
•
•
•
•
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dla Panny Młodej: Mleczna odnowa - zabieg łagodzący oraz intensywnie nawilżający
dla pozostałych Pań do wyboru jeden z trzech zabiegów: peeling, masaż twarzy lub masaż stóp
seans w grocie solnej z butelką hiszpańskiego wina musującego Cava
wejście na strefę Wellness bez ograniczeń czasowych dla wszystkich Pań
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WIECZÓR KAWALERSKI Z NOCLEGIEM
Organizujesz wieczór kawalerski? Zabiegi SPA dla Pana Młodego i pozostałych Panów, seans w grocie
solnej z tacką piwa Grimbergen. Wyżywienie HB, nocleg i późniejsze wymeldowanie w standardzie.
Pakiet zawiera:
•

nocleg w komfortowym pokoju,

•

późniejsze wymeldowanie do godziny 13:00,

•

śniadania w formie bufetu lub lunch box na życzenie,

•

voucher o wartości 60 zł do wykorzystania w Restauracji - 1 szt./osobę,

•

dostęp do strefy Wellness (basen, kompleks 4 saun, sala fitness, pokój relaksu i Sunsky),

•

seans w grocie solnej z tacką degustacyjną trzech piw klasztornych Grimbergen,

•

dla Pana Młodego: masaż aromaterapeutyczny 60’,

•

dla pozostałych Panów: masaż relaksacyjny 30’,

•

internet WiFi,

•

monitorowany parking,

•

recepcja 24/7,

•

lobby bar 24/7.

WIECZÓR KAWALERSKI
•
•
•
•

dla Pana Młodego: Aromatyczne odprężenie - peeling połączony z masażem ciała
dla pozostałych Panów masaż relaksacyjny częściowy
seans w grocie solnej z tacką mnicha piwa Grimbergen
wejście na strefę Wellness bez ograniczeń czasowych dla wszystkich Panów

HOTEL HUGO

| 11

Dawid Kostyk
tel. +48 668 779 797
dawid.kostyk@hotelhugo.pl

Serdecznie Zapraszamy

Hotel Hugo Business & Spa***
ul. Orkana 14
47-230 Kędzierzyn-Koźle

Damian Knapik
dyrektor hotelu
tel.: +48 881 932 995
damian.knapik@hotelhugo.pl
Dawid Kostyk
specjalista ds. marketingu i sprzedaży
tel. +48 668 779 797
dawid.kostyk@hotelhugo.pl

www.hotelhugo.pl
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