Twoj ślub i wesele

jak marzenie

Dolina Charlotty Resort & SPA to miejsce magiczne,
idealne na zorganizowanie tak ważnego w życiu
wydarzenia jakim jest ślub i wesele.
Zapierające dech w piersiach otoczenie z urokliwymi stawami,
jeziorem i kaplicą na wyspie, w której może się odbyć uroczystość
zaślubin, stanowią idealną scenerię, aby powiedzieć ukochanej osobie
„tak” i aby świętować to wydarzenie wraz z najbliższymi. Szef
Kuchni zadba o starannie skomponowane i urozmaicone menu
weselne, którego propozycje znajdziecie Państwo poniżej
W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt
z Działem Sprzedaży i Marketingu:
konferencje@charlotta.pl
tel: 59 847 43 73
Serdecznie zapraszamy
Zespół Doliny Charlotty Resort & SPA

Oferta

• Oferujemy organizację wesela na sali bankietowej w restauracji Gościniec
(maksymalnie 80 osób).
• Koszt wesela to 350 zł/os. W piątki organizujemy wesela bez możliwości
poprawin w sobotę.
• Poprawiny: 110 zł/os. Nie organizujemy poprawin w soboty.
• Zniżka 50% dla dzieci w wieku od 4 do 12 lat.
• Za dzieci w wieku do 4 lat opłata za udział w weselu i w poprawinach nie
jest pobierana.
• Zniżka 50% na poczęstunek dla obsługi (np. zespół, fotograf itp.).
• 28 zł za butelkę alkoholu – korkowe za otwartą butelkę alkoholu (chłodzenie,
obsługa kelnerska, wymiana pustych butelek na pełne, szkło).
• Soki (3 rodzaje), woda niegazowana, kawa, herbata w cenie menu.
• Wesele trwa do godz. 4.00. Za każdą następną godzinę pobierana jest
dodatkowa opłata 250 zł.
• Poprawiny trwają 8 godzin, zazwyczaj od 12:00 do 20:00. Za każdą następną
godzinę pobierana jest dodatkowa opłata 250 zł.
• Minimalna liczba Gości w Gościńcu to 50 osób. W przypadku mniejszej
liczby osób, pobierana jest opłata za salę: 2 100 zł za 1 dzień wesela
i 2 000 zł za 1 dzień poprawin.
• Sala na wesele udostępniana jest w dniu wesela. Jeżeli sala będzie dostępna
dzień przed uroczystością to zostanie udostępniona Parze Młodej do
montażu dekoracji. Gwarancją rezerwacji sali weselnej dzień przed
uroczystością jest wniesienie opłaty rezerwacyjnej: 2 500 zł.
• Dekoracja sali jest po stronie Zamawiającego.
• Zamawiający dostarcza na koszt własny ciasta, tort weselny i owoce.
• Zamawiający zapewnia własną oprawę muzyczną.

konferencje@charlotta.pl
tel: 59 847 43 73

Zatrzymaj

czas w sercu

Magicznej Doliny...

Menu weselne
Powitanie Aperitif
Wino musujące-Prosecco
Przystawka (do wyboru jedna pozycja)
Tatar z łososia z piklowaną cebulą i chipsem serowym
Brushetta z kozim serem
Rostbeef z sosem tatarskim
Przystawka wege:
Smalec wegański (z fasoli)
Brushetty z tofu i pomidorem
Zupa (do wyboru jedna pozycja)
Rosół królewski z makaronem
Krem ze szparagów z wędzoną śmietaną
Krem z białych warzyw z chipsem korzennym
Zupa wege:
Krem ze szparagów z prażonymi migdałami
Pikantna zupa kokosowa
Danie główne (do wyboru jedna pozycja)
Tornedos z polędwiczki wieprzowej w sosie z zielonego pieprzu z gratin z kalafiora
Pierś z kaczki w sosie żurawinowym z kluskami francuskimi i glazurowanym burakiem
Pieczony łosoś z ryżem szafranowym i szparagami
Pierś supreme z perliczki i puree z batatów
Danie główne wege:
Gołąbek gryczany z leśnymi grzybami z puree rozmarynowym
Faszerowana papryka prażoną cieciorką z tofu
Pieczony bakłażan z farszem a'la bolonesge
Deser (do wyboru jedna pozycja)
Torcik Pavlova z kremem mascarpone i owocami
Brownie z orzechami i musem malinowym
Panna cotta z truskawkami i kruszonką migdałową
Deser wege:
Brownie z fasoli z musem malinowym
Mus z białej czekolady z owocowym puree

Zimny bufet:
Deska ryb wędzonych (łosoś, pstrąg, dorsz, halibut)
Deska mięs wędzonych (schab, szynka, ogonówka, baleron, boczek, kiełbasa)
Mięsa pieczone (schab ze śliwką, karkówka, boczek )
Rostbeef sous vide
Pasztet z dziczyzny z sosem cumberland
Terrine z golonki z sosem tatarskim
Terrine z dorsza i wędzoną papryką
Cielęcina wolno gotowana z musem z tuńczyka i smażonymi kaparami
Śledzie w trzech odsłonach (olej, śmietana, ocet )
Babeczki z serkiem philadelphia i łososiem
Sałatka z szyjek rakowych
Przekąski wege (do wyboru dwie pozycje)
Roladki z cukinii i farszem warzywnym
Pieczarki faszerowane
Tartinki z pumpernikla z guacamole, hummusem
Bufet sałatkowy:
Sałata lodowa/rukola/szpinak/roszponka/ogórek/pomidor/papryka mix/ cebula czerwona/
oliwki zielone i czarne/suszone pomidory/kapary/feta/orzechy mix/słonecznik/dynia łuskana/korniszony
sosy: vinegrette, andaluzyjski, sos cezar.
Bufet gorący I (do wyboru jedna zupa i dwa dania)
Żur staropolski
Flaki wołowe
Cielęcina w sosie kurkowym z kopytkami
Policzki wołowe z kaszą pęczak
Zapiekana pierś a'la capresse z pomidorem i mozzarellą z krokietami ziemniaczanymi
Żabie udka z kasztanami i ziemniaki pieczone
Smażony sandacz na ratatuille z ryżem
Bufet gorący II (do wyboru jedna zupa)
Barszcz czerwony z pasztecikami
Bogracz węgierski
Kwaśnica na żeberkach

Menu poprawin
W FORMIE GRILLA
Żurek staropolski
Karkówka
Kiełbasa
Szaszłyk drobiowy
Filet z łososia z masłem czosnkowym
Zestaw chleb, smalec, ogórek
Klasyczna sałatka ziemniaczana z boczkiem
Pomidory w śmietanie ze szczypiorem
Domowa mizeria z ogórka
Pieczywo Zimne sosy
Lub
OBIAD SERWOWANY*
Zupa do wyboru
Jedno danie główne do wyboru
Dodatki warzywne i skrobiowe
*Menu ustalone indywidualnie

Dodatkowo
Strzecha do 80 osób
Wariant I - 2000 zł
kiełbasa wiejska, kaszanka, kabanosy, salceson, boczek, schab pieczony, pasztet, pasztetowa,
ogórki kiszone, smalec z cebulką, chleb wiejski
Istnieje możliwość wzbogacenia strzechy o:
szynkę z nogą - 500 zł
dechę serów pomorskich - 400 zł
ryby wędzone - 750 zł
łososie wędzone - 500 zł/sztuka (około 4,5 kg)
prosię pieczone - 1500 zł - wyeksponowane na strzesze lub serwowane przez szefa kuchni
Wariant II
Istnieje możliwość organizacji wiejskiego jedzenia we własnym zakresie, wówczas wynajem
samej konstrukcji strzechy to koszt 500 zł.
- Udźce pieczone - 900 zł jeden udziec na 60 osób serwowany przez kucharza
- Fontanna czekoladowa z wafelkami i owocami - 900 zł

Slub w kaplicy na jeziorze
Na terenie Doliny Charlotty istnieje możliwość organizacji ślubu w Kaplicy. Jest ona
położona w malowniczym miejscu na wyspie. Podróż do kaplicy może odbyć się bryczką
podstawioną pod hotel. Organizacja ślubu jest po stronie Zamawiającego, obiekt nie
pobiera dodatkowych opłat związanych z wynajęciem kaplicy.
W kaplicy udzielane są śluby tylko konkordatowe.

Prosimy o kontakt
z Działem Sprzedaży i Marketingu:
konferencje@charlotta.pl
tel: 59 847 43 73

Serdecznie zapraszamy
Zespół Doliny Charlotty Resort & SPA

