Dlaczego Zakopane?
Zakopane to wyjątkowe miejsce. Miasteczko u podnóża Tatr od dziesiątek lat przyciąga przepięknymi widokami oraz góralską tradycją, kultywowaną po
dzień dzisiejszy. Górskie krajobrazy od zawsze są przedmiotem podziwu i natchnieniem dla poetów i malarzy. Właśnie ta sceneria, unikalne, drewniane
zabytki oraz przedwojenna zabudowa mogą stanowić tło ceremonii zaślubin i wymarzonego wesela.

Dlaczego Grand Hotel**** Stamary?
Przenieśmy się do Zakopanego z przełomu XIX i XX wieku. Do miejsca, odwiedzanego przez artystyczną bohemę, gdzie eleganckie panie w powłóczystych
sukniach i nie mniej eleganccy panowie spędzali czas na rautach, wycieczkach lub pracy. To tutaj w roku 1905, przy głównej ulicy Zakopanego, powstał Hotel
Stamary, wzniesiony wg projektu Eugeniusza Wesołowskiego, jako pierwszy przykład stylu zakopiańskiego w kamieniu. Nazwa hotelu to pseudonim
artystyczny pierwszej właścicielki hotelu - popularnej warszawskiej artystki estradowej - Marii Budziszewskiej. Hotel odrestaurowano w 2005 roku,
z niezwykłą dbałością o szczegóły przywołujące klimat początku wieku. Tu znajdziecie Państwo piękno zabytkowej architektury i rozwiązania, zapewniające
wygodę pobytu w naszym hotelu.

Restauracja
Restauracja w Grand Hotelu **** Stamary dzięki pięknej scenerii i profesjonalnej obsłudze, jest idealnym miejscem organizacji wesela do 130 osób.
Eleganckie, klasyczne wnętrze możemy zaaranżować zgodnie z Państwa życzeniem, aby zapewnić niezapomnianą atmosferę tego wyjątkowego wieczoru.
Nasz Szef Kuchni oferuje bogaty wybór dań, począwszy od staropolskich, poprzez regionalne, wegetariańskie do międzynarodowych.
Z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie. Aby zamówione danie nabrały jeszcze lepszego, niezapomnianego smaku, nasi kelnerzy chętnie doradzą
wyśmienite wina, które usatysfakcjonuje wszystkich Państwa Gości.

Ogród i Taras Stamary
Wyjście z restauracji prowadzi do kameralnego ogrodu, który może być ciekawym uzupełnieniem oferty weselnej. Możemy tu zbudować dla Państwa
elegancki namiot, zorganizować gotowanie na żywo lub podać smaczne dania z grilla.
Przestronny taras z widokiem na Giewont łączy kawiarnię oraz ogród. Można go doskonale wykorzystać podczas organizacji przyjęcia. Z całą pewnością
atmosferę takiego przyjęcia będą Państwo chcieli zatrzymać w kadrze. Ogród stanowi doskonałe tło weselnych sesji zdjęciowych.

Pakiet Weselny















dedykowany konsultant, który wesprze i doradzi Państwu najlepsze rozwiązania organizacyjne od dnia rezerwacji do dnia uroczystości,
zaproszenie od Szefa Kuchni na degustację wybranego przez Państwa Menu Weselnego dla 4-6 osób, płatne dodatkowo.
możliwość wyboru menu dedykowanego, np. wegetariańskie, tematyczne, sezonowe…,
menu dla dzieci z atrakcyjnymi rabatami,
bogata oferta win, tak aby potrawy nabrały jeszcze lepszego, niezapomnianego smaku,
klasyczna, elegancka dekoracja stołów weselnych, świece nadające romantyczny charakter przyjęcia, płatne dodatkowo.
drukowane menu oraz etykiety,
powitanie Pary Młodej tradycyjnie chlebem i solą oraz drink powitalny dla Gości,
tort weselny jako niespodzianka wieczoru, dodatkowo płatne.
muzyka na żywo (zespoły góralskie, biesiadne, jazzowe i inne, muzyka klasyczna w tle) lub DJ, dodatkowo płatne
atrakcje w programie imprezy, np. góralskie śpiewy i tańce, pokaz wesela góralskiego, występ ulubionej gwiazdy…, dodatkowo płatne
specjalna oferta hotelowa dla Gości Weselnych – w Grand Hotelu**** Stamary (53 pokoje) i Hotelu *** Skalnym (40 pokoi), położonym
w Zakopanem, w odległości ok. 2km,
parking dla Państwa Gości,
polecenie usług najlepszych wizażystek, fryzjerów, kwiaciarni, czy fotografów,




voucher dla Młodej Pary na weekendowy pobyt, do wykorzystania podczas miesiąca miodowego lub rocznicy ślubu.
Apartament dla Pary Młodej na 1- dobę.

Propozycja menu 1
Cena 200 zł od osoby
Powitanie Pary Młodej i Gości: szampan, chleb i sól
Przystawka: Roladka z łososia na porze duszonym w winie
Zupa: Rosół z makaronem i mięsnymi kluseczkami
Dania główne
 Schab pieczony z wiązką warzywną
 Filet z kurczaka w sosie maślanym
Dodatki
 Bezy ziemniaczane
 Ziemniaki opiekane z masłem czosnkowym
 Warzywa duszone na parze
 Surówka z białej kapusty
 Surówka z selera
Deser: Tiramisu z sosem kawowo – karmelowym i sorbetem cytrynowym

Dania gorące
 Ragout cielęce z tagliatelle i parmezanem
 Żurek staropolski z jajkiem
Stół szwedzki
 wędliny, sery, pieczenie
 warzywa świeże, sałatka z serem owczym,
sałatka koktajlowa, sałatka wiejska z fasolą,
sałatka z młodą wołowiną, sałatka grecka
 śledzie w śmietanie
 sos pesto, sos czosnkowy, sos vinaigrette z octem balsamico
 owoce
 ciasto
 pieczywo, masło

Propozycja menu 2
Cena 300 zł od osoby
Powitanie Pary Młodej i Gości: szampan, chleb i sól
Przystawka: ratatouille na carpaccio z kaczki z ciastkiem
parmezanowym
Zupa: grzybowa z pierogiem ziemniaczanym
Dania główne
 polędwiczka wieprzowa marynowana w kardamonie z sosem
winnym
 stek z łososia z sosem maślanym
Dodatki
 ziemniaki puree z parmezanem
 pieczone ziemniaki z ziołami i masłem czosnkowym
 kapusta włoska na ciepło z koperkiem
 mizeria tradycyjna
 surówka z marchwi
Deser: pudding czekoladowy na kruszonej bezie z owocami

Dania gorące
 strudel z sandacza na sosie szpinakowym i taglioline
 barszcz z uszkami mięsnymi
Stół szwedzki
 wędliny, pasztet cielęcy, kaczka faszerowana , prosiak
pieczony w całości, pieczenie
 sery regionalne, sery żółte
 warzywa świeże, sałatka z serem owczym, sałatka koktajlowa,
sałatka wiejska z fasolą, sałatka z młodą wołowiną, sałatka
grecka
 śledzie po góralsku z oscypkiem
 sos pesto, sos czosnkowy, sos cumberland, sos vinaigrette
z octem balsamico
 owoce
 ciasto
 pieczywo, masło

Pakiet napoi
Cena 99 zł od osoby
 wino białe lub czerwone (house)
 wódka czysta
 piwo
 napoje gazowane i niegazowane
 soki
 kawa lub herbata

Spa & Wellness Stamary
To idealne miejsce na chwilę relaksu przed Najważniejszym Dniem. Szansa, aby w przyjaznej atmosferze, z odrobiną luksusu, najlepiej zadbać o dobre
samopoczucie i urodę. Komfortowo wyposażone gabinety oraz troskliwa opieka profesjonalistów pozwolą wyciszyć myśli, przywrócą harmonię zmysłom.

Gratulujemy zareczyn
Dziękujemy że bierzecie Państwo pod uwagę
Grand Hotel **** Stamary jako miejsce na tą specjalną okazję.

Grand Hotel **** Stamary
ul. T. Kościuszki 19
34-500 Zakopane
tel.: +48 18 20 24 510
fax: +48 18 20 24 519
e-mail: hotel@stamary.pl
www.stamary.pl

