
Rocznica ślubu, urodziny, chrzciny, komunia, 
jubileusz czy bankiet z okazji zaręczyn 
– każda okazja jest dobra, by spędzić 
wspaniały czas w gronie najbliższych.

Doskonałe jedzenie, wspaniała atmosfera, 
przepiękna lokalizacja i mnóstwo atrakcji – 
przekonaj się, że Hotel Czarny Potok****  

jest stworzony po to, by uprzyjemnić  
Ci świętowanie.

Wspaniałe Przyjęcia
N A D  G Ó R S K I M  P O T O K I E M



210 zł brutto/os.

PRZYSTAWKA
• Plastry wędzonego łososia z pudrem z wasabi, 

majonezem cytrynowym i grzanką

ZUPA
• Capuccino borowikowe z tymiankową pianką 

DANIE GŁÓWNE
• Sakiewka z indyka z krynickim farszem podana 

z pierożkami nadziewanymi gruszką i serem ricotta 
polanymi sosem martini w akompaniamencie puree 
szczypiorkowego

DESER
• Malinowa chmurka z sosem jagodowym

BUFET ZIMNY
• Sałatka ze świeżego szpinaku z truskawkami, 

karmelizowanymi orzechami z vinegret cytrynowo 
miodowym

• Sałatka brokułowa z popcornem, pestkami dyni 
i pomidorkami cherry

• Babeczki z wędzoną kaczką z chutney z mango
• Plastry rostbefu pieczonego w francuskiej musztardzie
• Wyroby z hotelowej wędzarni podane z korniszonem, 

marynowanymi grzybami i sosami
• Smalczyk w słoiczku z kiszonym ogórkiem
• Pizza Rolls z burakiem i fetą 
• Masło, świeże pieczywo, sosy 

BUFET SŁODKI 
• Tarta cytrynowa z bezą francuską 
• Brownie z kajmakiem i orzechami 

II DANIE GORĄCE SERWOWANE 
• Kurczak kukurydziany faszerowany porem z dodatkiem 

pasty truflowej podany na rozetkach ziemniaczanych 
z sosem dor blue i żółtymi marchewkami 

NAPOJE:
• Napoje gorące: kawa i herbata 
• Napoje zimne: woda g/ng., soki  

(jabłko, pomarańcz, grejpfrut)

MENU

CENY ALKOHOLI W STÓŁ – PŁATNE DODATKOWO: 
• Wódka biała Wyborowa lub Pan Tadeusz w cenie 85 zł brutto/ poj. 0,5l 
• Wódka biała Finlandia lub Ostoya w cenie 120 zł brutto/ poj. 0,5l
• Wino Białe lub Czerwone w cenie 60 zł brutto / poj. 0,75l
• Napoje gazowane: Coca-cola, Fanta, Sprite (poj. 0,2) – dopłata 20 zł brutto / os.

W cenie podstawowa dekoracja stołów i wynajem sali na imprezę do godz. 03:00 
–  za każdą następna rozpoczęta godzinę 500 zł netto + vat 23%



230 zł brutto/os.

PRZYSTAWKA
• Suszona wołowina podana na rukoli  

z pomidorkami cherry 

ZUPA
• Consomme drobiowo-wołowe z pierożkami z gęsiny 

DANIE GŁÓWNE
• Polędwiczka wieprzowa faszerowana borowikami 

podana na zielonej fasolce z różyczkami 
ziemniaczanymi i sosem bazyliowym 

DESER
• Torcik jogurtowy straciatella 

BUFET ZIMNY
• Sałatka z mango, awokado i tofu 
• Łódeczki z sałatką z brązowego ryżu, pieczonego 

buraka z dodatkiem pestek dyni i sera fety 
• Roladki z tortilli z krewetkami i warzywami w środku 
• Zapiekane szparagi w cieście francuskim z dipem 

czosnkowym 
• Bułeczki boa z szarpaną: wołowiną i konfiturą 

z czerwonej cebuli  
• Marynowana w occie balsamicznym pierś z kurczaka 

z orzechami podana na sałacie rzymskiej 
• Smalec z białej fasoli podany na pumperniklu 
• Masło, świeże pieczywo, sosy 

DESERY
• Beza z mascarpone z owocami 
• Tiramisu z amaretto i truskawkami 

DANIE CIEPŁE SERWOWANE 
• Stek z łososia na cytrynowym risotto z sosem scampi 

i pieczonymi pomidorkami 

NAPOJE
• Napoje gorące: kawa i herbata 
• Napoje zimne: woda g/ng., soki  

(jabłko, pomarańcz, grejpfrut)

MENU

CENY ALKOHOLI W STÓŁ – PŁATNE DODATKOWO: 
• Wódka biała Wyborowa lub Pan Tadeusz w cenie 85 zł brutto/ poj. 0,5l 
• Wódka biała Finlandia lub Ostoya w cenie 120 zł brutto/ poj. 0,5l
• Wino Białe lub Czerwone w cenie 60 zł brutto / poj. 0,75l
• Napoje gazowane: Coca-cola, Fanta, Sprite (poj. 0,2) – dopłata 20 zł brutto / os.

W cenie podstawowa dekoracja stołów i wynajem sali na imprezę do godz. 03:00 
–  za każdą następna rozpoczęta godzinę 500 zł netto + vat 23%



KONTAKT DO KOORDYNATORA

509 777 728, 501 120 716
 wesele@hotelczarnypotok.pl

www.hotelczarnypotok.pl

Zapraszamy

Opowiedz nam, czego oczekujesz, jaki ma być 
charakter wydarzenia i wybierz menu, a resztą zajmie 

się nasz profesjonalny zespół. Będzie on nadzorować 
przygotowania do uroczystości, a także  

jej przebieg. Wszystko będzie perfekcyjnie  
przygotowane i zaaranżowane tak, jak lubisz.

P E R F E K C YJ N A 
O R G A N I Z A C J A


