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        Przyjęcia i bankiety Weselne  
 

Marzą  Państwo  o niepowtarzalnym, wyjątkowym oraz komfortowym celebrowaniu zaślubin? 

Wiemy,  jak ważny jest wybór odpowiedniego miejsca  oferującego  wysoki standard świadczonych usług,  dbającego o indywidualne życzenia 

oraz  wspierającego   przy planowaniu każdego szczegółu ,  po prostu spełniającego Państwa oczekiwania.  

Dlatego proponujemy  organizację wesela  w Hotelu Robert’s Port **** Lake Resort & SPA, gdzie mogą Państwo  zorganizować   zarówno  

kameralny bankiet,   wyjątkowe wesele na statku  jak i  komfortowe przyjęcie   w hotelowych wnętrzach.  

Przepiękna lokalizacja nad brzegiem malowniczego Jeziora Tałty  w otulinie Mazurskiego Parku Krajobrazowego  sprzyja wieczornym spacerom 

oraz  niepowtarzalnym sesjom fotograficznym. Komfortowe wnętrza hotelu, klasyczna zastawa z  białej porcelany, profesjonalna i serdeczna 

obsługa  jak i wyśmienite, odpowiednio dobrane dania kuchni regionalnej i europejskiej  spełnią oczekiwania Państwa Gości, a indywidualne 

podejście, kompleksowa opieka  ze strony konsultanta ślubnego oraz otwartość na osobiste życzenia i niepowtarzalne pomysły sprawią że 

Państwa Wesele będzie magiczne, rodzinne i pozostanie na długo w pamięci.  
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W ramach organizacji przyjęcia zapewniamy :  

- konsultacje, pomoc w przygotowaniu przyjęcia oraz opiekę  konsultanta ślubnego  

- bezpłatną rezerwację  wybranej Sali   

- kompleksową aranżację  i indywidualne ustawienie stołów (zgodnie z indywidualnymi życzeniami w ustawieniu klasycznym lub przy okrągłych 

stołach) 

- jednolitą  zastawę stołową (białe obrusy, serwety, porcelana, szkło i sztućce, świeczniki i świece oraz delikatne dekoracje kwiatowe)  

- klimatyzowane sale restauracyjne  

- profesjonalną i serdeczną  obsługę  kelnerską 

- tradycyjne powitanie Młodej Pary  „chlebem i solą” 

- Aperitif powitalny dla Gości (wino musujące) 

- ekskluzywna kolacja serwowana lub bufetowa (zgodnie z indywidualnymi życzeniami uwzględniając osoby na dietach, dzieci itp.) 

- napoje gazowane oraz bogaty wybór alkoholi (zgodnie z indywidualnymi  życzeniami) 

- pomoc przy doborze firm współtworzących przyjęcia (zespoły, fotografia, usługi   

  dodatkowe) 

- nocleg dla Młodej Pary w Ekskluzywnym Apartamencie z niespodzianką  

- romantyczna kolacja  przy świecach w Pierwszą Rocznicę Ślubu  

- bezpłatne miejsca parkingowe  dla Gości Weselnych 

- pobyt dzieci do lat 3 bezpłatnie   
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Na Państwa życzenie  za odpłatą proponujemy  :  

- komfortowe pokoje hotelowe ze śniadaniem  dla Gości weselnych w   

  atrakcyjnych cenach  z  możliwością wydłużenia  doby hotelowej  

- mini bistro powitalne (kawa, herbata, ciasteczka, mini kanapki) 

- zaślubiny na statku lub nad brzegiem jeziora  

- profesjonalną  sesję  fotograficzną  

- wydruki kart menu  

- poprawiny w formie pikniku na pokładzie statku pasażerskiego lub spotkania  

  grillowego w hotelowym ogrodzie  

- tort weselny (w tym prezentacja, krojenie i podanie przez obsługę kelnerską) 

- indywidualne dekoracje  wnętrz i stołów (aranżacje florystyczne lub    

  tematyczne)  

- karnety do strefy SPA dla  Rodziców i Gości  

- animacja dla dzieci w Klubie Malucha pod opieką  Animatorek  

- degustacja dań weselnych (degustacja wybranych dań dla 6 osób, po podpisaniu   

  umowy i  wpłacie zadatku)  

- multimedialne kino (rzutnik do wyświetlania zdjęć) 

- atrakcje  dodatkowe np. pokaz sztucznych ogni, teatr, koncerty na żywo,  

  fireshow , pokaz  rycerski, pokazy akrobatyczne, iluzjoniści, itp.  

- tematyczne bufety (dania kuchni świata, pieczony prosiak, sushi, pokazy barmańskie, candy  bar , itp.) 
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Pakiet Jabłkowy (235,00 zł/os.) 

Powitanie Pary Młodej chlebem i solą 

Aperitif dla Gości i Młodej Pary 
(wino musujące) 

 

Godz. 18.00 – Danie Serwowane : 
Rosół po królewsku z domowym makaronem 

Schab faszerowany z wędzonym serem i 
suszonymi pomidorami podany z krokietami 

ziemniaczanymi i kompozycją świeżych warzyw 

 
 
 

Godz. 18.00 - Półmiski I: 
Wybór mięs pieczonych po staropolsku i wędlin  

(sos tatarski, sos firmowy) 

Dorsz w sosie cytrynowo- warzywnym  
z prażonymi migdałami 

 
Tatar wołowy z tradycyjnymi dodatkami 

Impresja śledziowa 

Sałatka grecka 

Warzywa marynowane 

Godz. 21.00 Półmiski II: 
Kurczak faszerowany bakaliami 

Roladki z sandacza faszerowane musem 
łososiowym 

Tradycyjna sałatka jarzynowa 

Sałatka Caprese z pomidorów z mozzarellą i 

świeżą bazylią 

Kruche babeczki z musem z tuńczyka  

 
Dania serwowane na ciepło: 

Godz. 20.00  
szaszłyk z polędwicy wieprzowej glazurowany 

koniakiem podany płonący 
 
 

Godz. 22.00  
Kotleciki mielone z pieczarkami i serem 

 

 

Godz. 0.30  
Barszcz  z kołdunami 

 

 

Godz. 2.00  
Strogonow z kurczaka 

 

 

Bufet kawowo- deserowy: 
Kawa 

Herbata 

Wybór ciast: 
tiramisu, szarlotka, sernik 

 
Mus owocowy 

Owoce sezonowe 

Woda/ Soki owocowe 
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Pakiet Wiśniowy (265,00 zł/os.) 

Powitanie Pary Młodej chlebem i solą 

Aperitif dla Gości i Młodej Pary 
 (wino musujące) 

 

 
 

Godz. 18.00 – Danie Serwowane : 
Roladki z kurczaka na rucoli  z sosem 

limonkowym 

Rosół z przepiórek z kluseczkami domowymi 

Polędwiczki wieprzowe na ananasie zapieczone 
serem Camembert podane z sosem koniakowym 

krokiety ziemniaczane, zielone szparagi  
 
 

Godz.18.00- Półmiski I:  
Półmisek mięs pieczonych po staropolsku 

 i wędlin (sos tatarski, sos firmowy) 

Okoń nilowy w sosie kawiorowym 

Tatar wołowy w łódeczkach z cykorii 

Koktajl śledziowy  w kruchych babeczkach 

Sałatka z szyjek rakowych 

Warzywa marynowane 

 

 

 
 

 

Godz. 21.00 Półmiski II: 
Kaczka faszerowana owocami liczi  i figami 

Schab faszerowany szparagami i mozzarellą 

Carpaccio z łososia 

Sieja marynowana z rydzami 

Talerz serów 

Sałatka  ze szpinaku, suszonych pomidorów i 
cielęciny  

 

 

 

 Bukiet świeżych warzyw 

Dania serwowane na ciepło: 
Godz. 20.00  

polędwiczki wieprzowe owinięte chrupiącym 
bekonem  

Godz. 22.00   
szaszłyki z mięsa mielonego podawane na 

płonąco  
Godz. 0.30  

Kołduny w bulionie 
Godz. 2.00  

Strogonow wołowy 
 

 
 

 

 

 

Bufet kawowo- deserowy: 
Kawa 

Herbata 

Wybór ciast: 
tiramisu, szarlotka, sernik 

Mus owocowy  

Owoce sezonowe  

Woda/ Soki owocowe  
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Pakiet Czereśniowy (280,00 zł/os.) 

Powitanie Pary Młodej chlebem i solą 

Aperitif dla Gości i Młodej Pary 
(wino musujące) 

Godz. 18.00 – Danie Serwowane : 
Tropikalne avocado wypełnione sałatką z 

wędzonego łososia, serka mascarpone, greckich 
oliwek i włoskich orzechów, podane w kompozycji  

z dressingiem  łączącym chili  z imbirem  i 
ciepłymi grzankami 

 
 Rosół z przepiórek z kluseczkami domowymi 

Polędwiczki wieprzowe owinięte chrupiącym 
boczkiem podane z musem z kuropatwy, 
opiekanymi ziemniakami oraz brokułami 

 

Godz. 18.00- Półmiski I:  
Carpaccio z łososia z sosem kaparowym 

Rolada z kaczki faszerowana morelami 

Pasztet z wątróbek drobiowych podany w sosie 
borówkowym  

 
 

Półmisek soczystych mięs pieczonych  

Śledź po kijowsku 

Sałatka z tuńczykiem 

Sałatka ze szpinakiem, fetą i żurawiną 

 
 
 
 
 

Godz. 21.00 Półmiski II: 
Tatar wołowy z tradycyjnymi dodatkami 

Sandacz w sosie z warzywami 

Sałatka z czerwonymi winogronami, serem, rukolą, 
pestkami słonecznika i grzankami  

z sosem balsamicznym 

Warzywa świeże 

 

Dania serwowane na ciepło :  

Godz. 20.00  
roladki z kurczaka faszerowane masłem 

migdałowo-czosnkowym  

 
 

 
 

Godz. 23.00 
 indyk podawany w całości (faszerowany na 

słodko lub ostro)  

 

 

 

Godz. 01.00  
barszcz czerwony w aromacie wędzonej śliwki z 

mięsnym pasztecikiem  

 

 

 
 

 

Bufet kawowo- deserowy: 
Kawa 

Herbata 

Wybór ciast: 
tiramisu, szarlotka, sernik 

 
Praliny  

Owoce sezonowe  

Woda/ Soki owocowe 
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Oferta Stół Biesiadny  Rok 2020 

Kalkulacja na 60-80 os. 3000,00 zł 

 

Napoje / alkohole: 

Siwucha 2l 

Miód pitny 2l 

Nalewki owocowe 2l 

Kwas chlebowy 2l 

 

Swojskie wędzonki: 

Baleron wędzony  

Szynka wędzona w całości  

Ogonówka 

Pasztet wiejski 

Kiełbasa wiejska 

Salceson biały 

Salceson ciemny 

Boczek wiejski 

Chleb wiejski 

Ogórki małosolne lub kiszone 

Wiejskie marynaty 

Oferta Poprawin Rok 2020 

Menu poprawin 75,00 zł/os. (w godz. 12.00-16.00) 

 

Menu podane w formie bufetu szwedzkiego  

Żurek staropolski z jajkiem 

Strogonow z kurczaka 

Bigos 

Sałatka grecka 

Sałatka śledziowa 

Sałatka jarzynowa 

Sałatka ze szpinaku, fety i suszonych pomidorów 

Kawa/ herbata 

Ciasto z hotelowej cukierni  

Dodatkowo płatne:  

Napoje/ Soki/ Wódka /Wino /Piwo 
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