
 



Wsparcie i doradztwo na każdym etapie organizacji wesela

Powitanie chlebem i solą przez rodziców Pary Młodej

Przywitanie gości kieliszkiem wina musującego

Eleganckie i klimatyzowane sale bankietowe (75/100/130 osób)

Możliwość wyboru ustawienia stołów

Weselne okrycia na krzesła, obrusy oraz serwety

Wyśmienite menu dostosowane do indywidualnych potrzeb Gości

Pokój dla Pary Młodej w prezencie

Przyjęcie do godziny 4:00 

Miejsca parkingowe

Profesjonalną i doświadczoną obsługę

Brak opłaty korkowej

Dzieci do lat 3 gratis

Opłatę ZAIKS

W ramach oferty zapewniamy:

Twoje wesele w Holiday Golden Resort...
Ślub to jedna z najważniejszych decyzji, jaką podejmuje się w życiu. My

chcemy w organizacji tego pięknego dnia Wam pomóc. Wiemy bowiem

ile trudu trzeba włożyć, by zarówno ślub jak i wesele było

niezapomnianym przeżyciem. Dlatego stworzyliśmy dla Was wyjątkową

ofertę. Ze wsparciem zawodowców będzie z pewnością łatwiej. Zadbamy

zarówno o elementy dekoracyjne, jak również dobór wyśmienitego

menu. Zadbamy o dekoracje kwiatowe, a także kompleksowo

zaplanujemy ceremonię weselną. Wiemy bowiem, że każdy szczegół ma

znaczenie.



Zupa
Rosół królewski z makaronem 300ml

 
Danie główne

Kotlet de vollaille 150g
Roladki schabowe nadziewane warzywami 150g

Zraz wieprzowy z cebulą 150g
Sos pieczeniowy 100ml

Ziemniaki gotowane,podane z koperkiem 250g
Zestaw sezonowych surówek 300g

 
Gorąca kolacja I

Zupa przysmak węgierski-Bogracz 300ml
 

Gorąca kolacja II
Pieczeń z szynki wieprzowej nadziewana morela 150g

Mini kopytka 150g
Surówka wielowarzywna 150g

 
Gorąca kolacja III

Płonące udka z kurczaka macerowane w ziołach i czosnku,posypane pieczarkami 200g
 

Gorąca kolacja IV
Barszcz czerwony z pasztecikiem mięsnym 300ml/100g

 
Zimna płyta:

Pasztet z żurawiną,domowy wypiek 150g
Sałatka,tradycyjna jarzynowa 200g

Sałatka gyros z grillowanym kurczakiem 200g
Jajka faszerowane 150g

Filet z kurczaka w delikatnej galarecie 150g
Peklowana golonka w galarecie 150g

Śledzie w trzech smakach 200g
 

Napoje:
Woda niegazowana z cytryną - bez ograniczeń

Napoje niegazowane bez ograniczeń
Wino musujące - kieliszek na powitanie Młodej Pary

Kawa - bez ograniczeń
Herbata - bez ograniczeń

 
Dodatki:

Pieczywo - trzy rodzaje

MENU I

240 zł



Zupa:
Rosół królewski z makaronem 300ml

 
Danie główne:

Pieczeń z karczku z rozmarynem w sosie własnym 150g
Roladki drobiowe nadziewane pieczarkami 150g

Tradycyjny kotlet schabowy 150g
Sos pieczeniowy 100ml

Ziemniaki gotowane,podane z koperkiem 200g
Zestaw sezonowych surówek:trzy rodzaje 150g

 
Gorąca Kolacja I

Węgierska zupa gulaszowa „Czardaszka” 300ml
 

Gorąca kolacja II
Rolada z kurczaka faszerowana ricottą i szpinakiem 150g

Kluski śląskie z sosem pieczarkowym 200g
Surówka wielowarzywna 150g

 
Gorąca kolacja III

Szaszłyki w płomieniach 200g
 

Gorąca kolacja IV
Żurek po staropolsku z kiełbasą i jajkiem 300ml

 
Zimna płyta:

Półmiski mięs pieczonych 150g
Pasztet z żurawiną i orzechami 150g

Roladki z szynki z musem chrzanowym w delikatnej    galarecie 150g
Sałatka meksykańska 200g

Sałatka wykwintna z selerem,ananasem i kurczakiem200g
Sałatka caprese(pomidory z mozzarellą i bazylią) 150g

Filet z dorsza w sosie greckim 200g
Śledź po Koszalińsku 150g

 
Napoje:

Woda niegazowana z cytryną - bez ograniczeń
Napoje niegazowane bez ograniczeń

Wino musujące - kieliszek na powitanie Młodej Pary
Kawa - bez ograniczeń

Herbata - bez ograniczeń
 

Dodatki:
Pieczywo - trzy rodzaje

250 zł
MENU II



Zupa
Krem borowikowy z groszkiem ptysiowym 300ml

 
Danie główne

Filet z indyka w świeżych ziołach w sosie bazyliowym 150g
Kotlet schabowy po szwajcarsku 150g

Zraz wołowy 150g
Ziemniaki gotowane 200g

Kluski śląskie 200g
Bukiet surówek 150g

 
Gorąca kolacja I

Boeuf Strogonow 300ml
 

Gorąca kolacja II
Polędwiczki wieprzowe w sosie z zielonego pieprzu 150g

Kluski ziemniaczane 200g
Mix sałat z sosem winegretem lub inna surówka 150g

 
Gorąca kolacja III

Zupa meksykańska z mięsnymi klopsikami 300ml
 

Gorąca kolacja IV
Barszcz czerwony z pasztecikiem mięsnymi 300ml/100g

 
Zimna płyta

Marynowane mięsa pieczone 150g
Schab nadziewany śliwką w delikatnej galarecie 150g

Polędwica łososiowa nadziewana melonem 150ml
Carpaccio z polędwicy wołowej 120g

Sałatka brokułowa 200g
Roladki z szynki nadziewane musem chrzanowym 150g

Tatar śledziowy 120g
 

Napoje
Woda niegazowana z cytryną - bez ograniczeń

Napoje niegazowane bez ograniczeń
Wino musujące - kieliszek na powitanie Młodej Pary

Kawa - bez ograniczeń
Herbata - bez ograniczeń

 
Dodatki

Pieczywo - trzy rodzaje

270 zł
MENU III



Zupa
Krem z białych warzyw z groszkiem ptysiowym 300ml

 
Danie główne:

Kotleciki z ciecierzycy 150g
Kluski ziemniaczane 200g

Mix sałat z sosem winegretem lub inna surówka 150g
 

Gorąca kolacja I
Bakłażan faszerowany kaszą i pomidorami 200g

 
Gorąca kolacja II

Pierożki z kapusta i grzybami/mozarellą i pieczarkami 250g
 

Gorąca kolacja III
Zupa meksykańska 300ml

 
Gorąca kolacja IV

Krem z pomidora i papryki z grzanką 300ml
 
 

Napoje:
Woda nie gazowana z cytryną - bez ograniczeń

Napoje niegazowane bez ograniczeń
Wino musujące - kieliszek na powitanie Młodej Pary

Kawa - bez ograniczeń
Herbata - bez ograniczeń

 
Dodatki:

Pieczywo - trzy rodzaje
 

199 zł
MENU IV

WEGETARIAŃSKIE



POPRAWINY KLASYCZNE

Od 12:00 do 16:00 

100 zł za osobę

Dania z uroczystości weselnej

Kawa/Herbata

Zupa

Pieczywo

POPRAWINY ŚNIADANIOWE

Od 10:00 do 12:00 

65 zł za osobę

Półmiski wędlin, serów, sałatki, ogórek,

pomidor, serki topione, jajecznica, kiełbaski,

parówki, pieczywo, kawa, herbata

POPRAWINY GRILLOWE

Od 12:00 do 16:00 

140 zł za osobę

Zupa, stek z karkówki, kurczak porcjowany,

burgery wołowe, kiełbaski, kaszanka, pieczone

ziemniaki, sałatki, sosy, pieczywo, kawa, herbata.

POPRAWINY



KLASYCZNY

DO 50 OSÓB - 2000 ZŁ

OD 50 DO 100 OSÓB - 3500 ZŁ

Wyroby wykonane i uwędzone przez naszego

szefa kuchni takie jak balerony, szynki,

boczki, kiełbasy, pasztety, pieczenie,

słoikowe, smalec, ogórki, pikle, sosy,

pieczywo.

RYBNY

DO 50 OSÓB - 3200 ZŁ

OD 50 DO 100 OSÓB - 4000 ZŁ

Wyroby wykonane i uwędzone przez naszego

szefa kuchni takie jak łosoś wędzony, halibut

wędzony,pstrąg wędzony, dorsz wędzony,

pasty rybne, ryba    w galarecie, sałatki

rybne, gravlax z łososia, tatar z łososia,

tatar ze śledzia, sosy, pieczywo.

STOŁY WIEJSKIE



Stół słodki i owocowy  

- 40 zł / os.

 

 

Wypożyczenie i obsługa
stołu słodkiego przy
wniesieniu własnych
ciast i owoców - 600 zł

Stoisko barmańskie 

Cena do uzgodnienia.

Przy barmanie firmy
zewnętrznej pobierana jest
opłata za udostępnienie
miejsca - 500 zł
 

 

Fotobudka 

Cena do uzgodnienia.

Przy fotobudce firmy
zewnętrznej pobierana jest
opłata za udostępnienie
miejsca - 500 zł
 

 

 

Prosecco Van
Cena do uzgodnienia

Sala zabaw
Udostępnienie sali zabaw dla
dzieci do godziny 24:00-500 zł .
Istnieje możliwość wynajęcia
animatora. Cena za usługę
animatora do uzgodnienia. 

 

 

 

Pokaz sztucznych ogni lub
laserów
Usługa wyceniania indywidualnie.

 

 

 

Wypożyczenie  samochodu
Zabytkowa syrenka - 1000 zł

Dodatkowa   godzina
wesela   lub   poprawin  

- 2000 zł

Wynajem autobusu
Istnieje możliwość wynajęcia
sławetnego ogórka do przewozu
gości z ceremonii zaślubin na salę
weselną. Koszt usługi jest do
ustalenia.

 

 

 

Ceremonia zaślubin 

Posiadamy dużą salę zaślubin.

Koszt ich zorganizowania wynosi
od 3500 zł.

Nocleg 
Oferujemy około 700 miejsc
noclegowych. 

DODATKOWO PŁATNE



DODATKOWO PŁATNE



ul. Leśna 16-18, 76-002 Łazy

+ 48 660 202 030

 

www.wesele-holidaygoldenresort.pl

wesele@holidaygoldenresort.pl


