


Wesele

Wesele marzeń

Marzeń
Restauracja Magnifica w Hotelu Farmona Business & SPA położona jest na terenie

pięknego parku, którego ogród oddajemy do Państwa dyspozycji na czas przyjęcia weselnego. Eleganckie wnętrza 
restauracji stanowią wymarzoną oprawę dla scenerii weselnej.

W cieniu stuletnich dębów, między urokliwymi alejkami w kolorach i zapachach kwitnących kwiatów, przy chłodzie 
parkowej fontanny przygotujemy idealną przestrzeń dla magicznego przyjęcia jak

i uroczystości zaślubin.
Restauracja Magnifica i otaczający ją park to doskonały plener na sesję zdjęciową bez konieczności opuszczania 

Gości oraz idealne miejsce na relaks w trakcie trwania zabawy.
Z przyjemnością przedstawiamy Państwu naszą ofertę organizacji przyjęcia weselnego.

Dlaczego

Wesele w Magnifice
Wesela organizujemy z pasją, doświadczeniem i dbałością

każdy szczegół. Ten wyjątkowy dzień będzie piękny
dla Pary Młodej i zaproszonych Gości.
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Zapewniamy

Salę idealną na wesele do 100 osób
Powitanie chlebem i solą oraz kieliszkiem wina musującego
Uśmiechniętą i doświadczoną obsługę kelnerską, która zadba o komfort Gości
Bogate menu weselne oraz pakiety napojów
Klimatyzowaną salę restauracyjną i taneczną
Monitorowany parking
10% rabatu na organizację przyjęcia z okazji chrztu dziecka
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W prezencie dla pary młodej

Voucher do Restauracji Magnifica o wartości 200 zł
Komfortowy pokój z możliwością przedłużenia pobytu do późnych godzin popołudniowych 
według dostępności pokoi

Dodatkowo proponujemy

Łąkę piknikową idealną do postawienia namiotów bankietowych
Organizację plenerowego ślubu w parku
Kompleksową pomoc w organizacji uroczystości
Noclegi ze śniadaniem dla Gości w Hotelu Farmona Business & SPA w specjalnej cenie 
Organizację wieczoru panieńskiego w Farmona Wellness & SPA
Poprawiny w Restauracji Magnifica, na tarasie lub w parkowej altanie 17 Rudych 
Wiewiórek 10% rabatu na uroczystości weselne organizowane od pn-pt lub w niedziele

Benefity i oferta obowiązują przy weselach powyżej 60 osób
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wybierz obiad weselny, a w nim jedną spośród propozycji przystawek, zup, dań 
głównych i deserów

do menu dołącz jeden z bufetów słonych, bufet słodki, wybrany smak tortu, dania 
gorące lub jedno z grillowych menu

całość uzupełnij o pakiet napoi bezalkoholowych i alkoholowych

Trzy kroki

Wybór menu

NO. 1

NO. 2

NO. 3



Obiad weselny
Prosimy o wybór jednej pozycji z każdego dania 
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Przystawka
Kurczak marynowany z szałwią i balsamico, sałatka z cukinii, sos musztardowy
Tarta z brokułów, krem serowy, buraki w sosie balsamicznym
Strudel z łososiem i kapustą grzybową, mus chrzanowy, sałatka z rukoli 

Zupa
Domowy rosół z kury i wołowiny z makaronem
Zupa krem z pomidorów z pesto i grzankami
Krem z białych warzyw, pestki dyni, oliwa cytrynowa

Danie Główne
Polędwiczki wieprzowe w sosie z białego wina, zapiekanka ziemniaczana, cukinia zapiekana z pomidorem
Pierś z kurczęcia nadziewana szpinakiem, puree ziemniaczane z pietruszką, warzywa w maśle ziołowym
Schab nadziewany żurawiną, kasza gryczana z boczniakiem, marchewki pieczone

Deser
Ciasto czekoladowe w słonym karmelu, sos z czarnego bzu, truskawki
Panna cotta waniliowa, krem z kawy i koniaku, sos z czarnych porzeczek
Tarta cytrynowa na kruchym cieście, sos malinowy, świeże owoce

Cena 149 zł / os.



Obiad weselny II
Prosimy o wybór jednej pozycji z każdego dania 

farmona hotel business & spa
ul. Jugowicka 10 c, 30-443 Kraków
tel. +48 12 252 70 70
www.hotelfarmona.pl

Restauracja Magnifica
tel. +48 724 440 033

restauracja@magnifica.pl
www.magnifica.pl

Wesele marzeń

Przystawka
Tarta szpinakowa, krem ziołowo serowy, salsa paprykowo-pomidorowa
Pierś z kaczki sous vide, sałatka z kopru włoskiego, sos malinowy, śliwka marynowana
Mus z koziego sera z szynką dojrzewającą, dynia marynowana z imbirem, chips gryczany

Zupa
Krem z pieczonego buraka, sorbet cytrusowy
Krem szpinakowy z serem Blue Gourmage
Zupa porowo ziemniaczana, bekon, razowe grzanki

Danie Główne
Filet z indyka zapiekany z mozzarellą i pomidorem, risotto ze szparagami, romanesco opiekane
Polędwiczka wieprzowa w szynce parmeńskiej, puree z pasternaka, marchewki w miodzie gryczanym,
ziemniak pieczony
Zraz wołowy nadziewany warzywami z sosem grzybowym, babeczką gryczaną i sałatką z czerwonej
kapusty z piklami

Deser
Suflet z gorzkiej czekolady na gorąco, sos wiśniowy, lody waniliowe
Creme brulle z owocami leśnymi schłodzone sorbetem cytrusowym
Mus z białej czekolady z borówkami, lody z owocu rokitnika, kruszonka

Cena 155 zł / os.



Obiad weselny III
Prosimy o wybór jednej pozycji z każdego dania 
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Przystawka
Pasztet z kaczki z czerwonym winem, żurawina w miodzie, marynowane grzyby, pikle
Łosoś wiślany marynowany w morskiej soli, krem z pasternaku, kiszone warzywa, musztarda z miodem
Pate z królika ze śmietaną, pumpernikiel, szparagi w kremie z parmezanu, kiszony burak 

Zupa
Zupa krem z grzybów, makaron, pieczona marchew
Krem z pieczonej papryki, guacamole, crème fraiche
Zupa krem z dyni z mlekiem kokosowym i imbirem, pieczone warzywa

Danie Główne
Pieczone udo z kaczki w sosie winnym, kasza duszona z grzybami, kalarepki zapiekane w maśle
Filet z łososia zapiekany w czerwonym pesto, puree z salsefii, szparagi duszone w białym winie
Wołowina duszona w czerwonym winie, puree z batatów, pieczone pietruszki w soli morskie

Deser
Sernik z pieczonej dyni z białą czekoladą, sos śliwkowo pomarańczowy, lody śmietankowe
Mrożony nugat z białą czekoladą i bakaliami, sos z marakui, bezy cytrynowe
Tarta z owocami sezonowymi, mus waniliowy, lody miętowo czekoladowe z migdałami

Cena 170 zł / os.

NO. 1



Bufet słony
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Wariant I
Mięsa pieczone:karkówka, schab, rolada drobiowa

Pasztet domowy w cieście francuskim 

Galantyna z dorsza z bazylią

Galaretki drobiowe z warzywami

Śledzie w śmietanie z jabłkiem

Półmiski tradycyjnych wędlin i kiełbas

Deska serów z żurawiną

Sałatka brokułowa z kurczakiem i migdałami

Tradycyjna sałatka jarzynowa

Marynowane warzywa Sos tatarski i chrzanowy

Pieczywo, masło

Cena 80 zł / os.

NO. 2

Wariant I
Mięsa pieczone: karkówka, schab, rolada drobiowa

Szynka pieczona glazurowana w miodzie

Pasztet domowy w cieście francuskim

Galaretki drobiowe z warzywami

Pate z łososia z kaparami i tapenadą

Śledzie w śmietanie z jabłkiem

Śledzie w oleju z pietruszką

Wybór tradycyjnych wędlin i kiełbas

Wybór serów regionalnych

Sałatka z mozzarelli i pomidorów

Sałatka z rostbefem w musztardzie

Sałatka ziemniaczana z kaparami i boczkiem 

Marynowane warzywa i grzyby

Sos tatarski, cumberland, chrzanowy

Pieczywo, masło

Cena 100 zł / os.



Bufet słodki
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prosimy o wybór

Grysikowiec
Murzynek
Sernik domowy
Szarlotka
Jogurtowe z owocami
Makowe (na kruchym spodzie)
Marchewkowe
Orzechowiec
Pomarańczowe z serem
Kokosowe z czekoladą
Snickers
Serowo - makowe
Babeczki owocowe
Kruche ciasteczka
Mini panna cotta z wiśniami
Ciasto pijak z makiem

4 rodzaje ciast + owoce 45 zł / os.
6 rodzai ciast + owoce 55 zł / os.

NO. 2

Torty
prosimy o wybór

Rafaello
Czekoladowy z prażynką
Mascarpone z owocami
Trzy rodzaje czekolady z maliną
Tiramisu
Pistacjowy z białą czekoladą
Czarny las
Czekolada z masłem orzechowym, chrupka,   

śmietana
Biała czekolada z orzechem
Biała czekolada z musem malinowym 
(frambolada)
Masa budyniowa z dużą ilością wiśni
Truskawkowo- czekoladowy z prażynką
Czekolada, brzoskwinie, wiśnie

Cena 17 zł / os.

Istnieje możliwość dostarczenia tortu zakupionego w 
innej cukierni, wówczas pobierana będzie opłata 

serwisowa w wysokości 6 zł / os.



DAnia gorące
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Wariant I
Prosimy o wybór jednej pozycji z każdego dania

DANIE I
Pieczony indyk w sosie serowym, ziemniaki 
opiekane, brokuły z pieca
Filet z dorsza z kaparami, risotto z kozim 
serem, fasolka szparagowa z cytryną
Pieczeń z karkówki, kluski z okrasą, czerwona 
kapusta duszona z rodzynkami
Kurczak w curry z pędami bambusa i grzybami shitake
Tradycyjny Boeuf Strogonow

DANIE II
Staropolski żurek z jajkiem i białą kiełbasą 
Tradycyjny barszcz czerwony z pasztecikiem 
Zupa gulaszowa z kluseczkami i kwaśną śmietaną

Cena 49 zł / os.

Wariant II
Prosimy o wybór jednej pozycji z każdego dania

DANIE I
Schab faszerowany morelami, pieczone 
ziemniaki, brukselki z masłem
Dorsz w sosie musztardowym, soczewica z 
warzywami, sałatka z rukoli
Kurczak zapiekany z oscypkiem i boczkiem, 
ziemniaki puree, buraczki w balsamico

DANIE II
Wołowina z czerwoną fasolą, papryką i boczkiem
Orientalna wieprzowina w mleku kokosowym 
Ratatouille z grillowanym kurczakiem

Cena 69 zł / os.

NO. 2



DAnia gorące
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Wariant I

Indyk marynowany w sosie sojowym z miodem 
Karkówka marynowana z rozmarynem
Kiełbasa z grilla
Kaszanka z grilla
Warzywa (papryka, cukinia, bakłażan)
Ziemniaki pieczone w folii
Sałatka Coleslaw
Sałatka z pomidorów i cebuli
Ogórki małosolne, papryka konserwowa, pieczarki
marynowane
Sos cumberland i czosnkowy
Musztarda, chrzan, ketchup, ćwikła

Cena 49 zł / os.

Wariant II

Łosoś marynowany w miodzie i sezamie
Steki wieprzowe w zielonym pieprzu
Filety z kurczaka w sosie teriyaki
Kiełbasa z grilla
Kaszanka z grilla
Warzywa (papryka, cukinia, bakłażan, pieczarki)
Ziemniaki pieczone w folii
Tradycyjny hummus
Sałatka Coleslaw
Sałatka z bakłażana, pomidorów i cebuli
Ogórek małosolny, papryka konserwowa
pieczarki marynowane
Sos cumberland i czosnkowy 
Musztarda, chrzan, ketchup, ćwikła

Cena 60 zł / os.

Każde danie gorące można zamienić
na wybrane menu grillowe.

zamiana na wariant I menu grillowego: + 32 zł / os. 
zamiana na wariant II menu grillowego: + 45 zł / os.

NO. 2



Pakiety alkoholowe i bezalkoholowe
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Pakiety „open bar” serwowane są do godziny 4:00 rano.

PAKIET I
napoje gazowane, soki owocowe,
kawa, herbata, woda niegazowana
Cena: 50 zł / os

PAKIET II
napoje gazowane, soki owocowe, kawa, herbata,
woda niegazowana, piwo lane, wino białe i czerwone
Cena: 70 zł / os

PAKIET III
napoje gazowane, soki owocowe, kawa, herbata,
woda niegazowana, piwo lane, wino białe/czerwone, wódka
Cena: 90 zł / os

NO. 3

Informacje

Dodatkowe
W cenę wliczona jest podstawowa dekoracja stołów obejmująca: białe obrusy, świece i serwetki 
w kolorze wybranym przez Młodą Parę i świeże kwiaty w szklanych tubach

Czas wynajmu Restauracji trwa do godziny 4:00 rano. Każda kolejna godzina kosztuje 550 
złotych i zawiera obsługę kelnerską oraz obejmuje korzystanie z pakietów usług. Przedłużenie 
godzin trwania przyjęcia wymaga wcześniejszej akceptacji menadżera restauracji

Dla dzieci do 10 roku życia - wybór dań z karty dziecięcej lub 50% rabatu na pozostałe dania z 
oferty za wyjątkiem tortu i pakietu napoi

Jeżeli którykolwiek z Państwa Gości jest wegetarianinem, weganinem lub stosuje dietę 
bezglutenową nasz Szef Kuchni przygotuje specjalne menu

Niniejsza oferta obowiązuje do odwołania


