WESELE MARZEŃ
Restauracja Magnifica mieszcząca się w Hotelu Farmona
Business & SPA położona jest na terenie pięknego parku,
którego ogród oddajemy do Państwa dyspozycji na czas
przyjęcia weselnego.
Eleganckie wnętrza Restauracji z widokiem na park,
nowoczesnym dwustronnym kominkiem oraz wodą
niespiesznie spływającą po kamiennych kolumnach stanowią
wymarzoną oprawę dla scenerii weselnej.
W cieniu stuletnich dębów, miedzy urokliwymi alejkami
w kolorach i zapachach kwitnących kwiatów, przy chłodzie
parkowej fontanny przygotujemy idealną przestrzeń dla
magicznego przyjęcia.
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 Gości
weselnych.
Z przyjemnością przedstawiamy Państwu naszą ofertę
organizacji przyjęcia weselnego.

ZAPEWNIAMY PAŃSTWU:
• Restaurację Magnifica, idealną na wesele dla 100 osób,
• uśmiechniętą i doświadczoną obsługę kelnerską i barmańską, która zadba o komfort Gości,
• menu weselne oraz bogate pakiety napojów,
• klimatyzowaną salę restauracyjną i taneczną,
• monitorowany parking,
• 10% rabatu na uroczystości weselne organizowane w piątek lub niedzielę

SPECJALNIE DLA MŁODEJ PARY, W PREZENCIE
OD RESTAURACJI MAGNIFICA
I FARMONA HOTEL BUSINESS & SPA:
• zabieg Miód i Wanilia – niezwykle odprężający rytuał pielęgnacji ciała dla dwojga zakochanych w Farmona Wellness & SPA,
• luksusowy pokój dla Nowożeńców z możliwością przedłużenia pobytu do późnych godzin popołudniowych,
• voucher na kolację w dowolnie wybranym terminie,
• 20% rabatu na organizację przyjęcia z okazji chrzcin dziecka.

Dodatkowo proponujemy:
• łąkę piknikową idealną do postawienia eleganckich namiotów,
• noclegi dla Gości w Hotelu Farmona Business & SPA w atrakcyjnych cenach (zgodnie z dostępnością),
• kompleksową pomoc w organizacji uroczystości (dekorację wnętrz i stołów, oprawę muzyczną,
limuzyny, usługi filmowe i fotograficzne),
• organizację wieczoru panieńskiego lub kawalerskiego w Farmona Wellness & SPA z 10% rabatem na zabiegi firmowe,
• organizację ceremonii ślubu w parku, przy akompaniamencie kwartetu smyczkowego,
• lunch poprawinowy na letnim tarasie Restauracji Magnifica,
• menu grillowe w leśnej altanie 17 Rudych Wiewiórek.

Wesela organizujemy z pasją, doświadczeniem i dbałością o każdy szczegół.
Ten wyjątkowy dzień będzie piękny dla Pary Młodej i zaproszonych Gości.
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Drodzy Państwo Młodzi, to Wam powierzamy skomponowanie własnego menu weselnego.
Nasza rozbudowana oferta pozwoli ułożyć je tak by było niepowtarzalne. Oferujemy Państwu
możliwość wyboru zaczynając od obiadu, poprzez bufet słodki, słony, dania gorące.
Dodatkowo proponujemy atrakcyjne pakiety napojów alkoholowych i bezalkoholowych,
menu grillowe, bogatą ofertę tortów, a także stół wiejski.

Menu już od 230,00 zł/osobę.

MENU
Powitanie Gości weselnych lampką wina musującego

PROPOZYCJA OBIADU WESELNEGO
Proszę o wybór jednej pozycji z każdego dania
obiad weselny 110 zł/osobę
PRZYSTAWKA:
Plastry marynowanego kurczaka w gruszkach
i curry wsparte na blanszowanych warzywach
polane sosem bazyliowym
Delikatny dorsz nadziewany grzybami
i orzechami w otoczeniu marynowanych śliwek
polany sosem parmezanowym
Terrina z krewetkami królewskimi, swieżą
bazylią i kremowym serkiem owinięta
w cukinię, polana sosem z czarnych oliwek
ZUPA:
Rosół z warzywami i makaronem
Krem z cukinii z oliwą bazyliową
Krem z zielonego groszku z pianką limonkową
i czerwonym pieprzem

DRUGIE DANIE:
Polędwiczki wieprzowe nadziewane
duszonymi pieczarkami podane z zapiekanką
ziemniaczaną, grillowanymi warzywami
i aromatycznym sosem z białego wina
Roladka z indyka nadziewana szpinakiem
i serem pleśniowym pieczona w cieście filo
z terriną warzywną polana sosem grzybowym
Schab w stylu toskańskim przekładany
mozzarellą i pomidorami podany z pieczonymi
ziemniakami polany sosem bazyliowym
z sałatami skropionymi sosem Winegret

DESER:
Semiffreddo z karmelizowanymi migdałami
oblane sosem malinowym
Strudel gruszkowy z lodami czekoladowymi
i sosem waniliowym
Gorące ciastko czekoladowe z płynnym
sercem, sosem wiśniowym schłodzone lodami
waniliowymi

obiad weselny 130 zł/osobę
PRZYSTAWKA:
Roladka z łososia norweskiego z morelami
i suszonymi pomidorami w aromacie imbiru
owinięta w nori podana z racuszkami i sosem
bazyliowym
Delikatne plastry kaczki marynowanej
w liściach limonki podane na sałatach
polane sosem tymiankowym i udekorowane
pomidorem concase

obiad weselny 150 zł/osobę
PRZYSTAWKA:
Roladka z kaczki z borowikami i pistacjami podana
na liściach sałat z marynowanymi śliwkami w occie
i sosem aromatyzowanym wasabi
Tatar ze świeżego tuńczyka z szalotką i zielonym
ogórkiem podany z marynowanymi warzywami
greckimi i oliwą ziołową dekorowany grillowaną
cytryną

Gruszka z serem pleśnowym podana na rucolli
z oliwą balsamiczną i orzechami makadamii

Zielone szparagi owinięte w szynkę parmeńską
podane z chrupiącym tostem, polane zielonym
sosem kaparowym

ZUPA:
Krem z pomidorów aromatyzowany pomarańczami
z kostkami serka polany Pesto bazyliowym

ZUPA:
Krem z borowików z oliwą truflową i tostem
chlebowym z łezką kwaśnej śmietany

Zupa krem z ciecierzycy dekorowana kiełkami,
polana oliwą cytrynową

Krem z białych szparagów z prażonymi orzechami,
krewetką z pieca i pianką krewetkową

Delikatna zupa z czerwonej cebuli z grzanką
parmezanową

Krem dyniowy w aromacie kokosu z zielonym
groszkiem i pianką

DRUGIE DANIE:
Involtino z indyka nadziewane kurkami
i szpinakiem owinięte w ciasto filo polane
delikatnym sosem czosnkowym z terriną
ziemniaczaną zawinietą w cukinię i pomidora,
zapieczoną z parmezanem

DRUGIE DANIE:
Roule cielęce owinięte boczkiem nadziane
duszonymi kurkami wsparte na terrinie
warzywnej z pomidorem i cukinią
zapieczoną z parmezanem, oblane sosem
pietruszkowym

Sakwa z pieczoną polędwiczką wieprzową
i grillowanymi warzywami, pieczonym
czosnkiem i jalapenio na sosie z czerwonego
wina i rozmarynu z pieczonymi ziemniakami
w mundurkach

Łosoś marynowany w Pesto podany na
sosie z zielonego pieprzu z tartą porowo
cukiniową i z zielonymi szparagami
owiniętymi w szynkę dojrzewającą

Zraz wołowy z sosem myśliwskim, z babeczką
gryczaną i sałatką z czerwonej kapusty
w koszyczku
DESER:
Mus z białej czekolady przekładany jeżynami
i malinami posypany kruszonką podany w szklanym
pucharku i dekorowany aromatyczną miętą
Strudel prosto z pieca na waniliowym
sosie podany z karmelizowanymi wiśniami
schłodzony gałką lodów śmietankowych
Creme brulle z lodami jagodowymi i owocami
leśnymi z pokruszoną bezą
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Wołowina w stylu burgundzkim duszona
w czerwonym winie z lasagne warzywnym
i pieczonymi rozmarynowanymi
ziemniakami
DESER:
Deser lodowy z wanilią, delikatną bezą,
migdałami i oliwą dyniową
Jagodowe Tiramisu podane w szklanym pucharku
z ciastkiem migdałowym i świeżą miętą
Tarta z karmelizowaną gruszką podana na
sosie waniliowo-rozmarynowym z pudrem
orzechowym i lodami czekoladowymi

PROPOZYCJA BUFETU SŁODKIEGO
4 ciasta 30 zł/osobę

6 ciast 40 zł/osobę

Świeże owoce

Świeże owoce

Ciasta do wyboru z poniższej listy:
Biszkoptowo czekoladowe (murzynek)
Czekoladowe
Fale Dunaju
Jogurtowe z budyniem i owocami
Makowe (na kruchym spodzie)
Marchewkowe
Orzechowiec
Sernik krakowski (w czekoladzie lub w pudrze)
Sernik wiedeński (w czekoladzie lub w pudrze)
Serowo czekoladowe
Szarlotka tradycyjna
Szarlotka z bita śmietaną i tartą czekoladą
Tartoletka
Ucierane z owocami i kruszonką
Czeski
Sacher

Dodatkowo proponujemy:
Fontannę czekoladową z białą i czarną czekoladą z owocami

10zł/osobę

PROPOZYCJA BUFETU SŁONEGO
Bufet słony 60 zł/osobę

Bufet słony 90 zł/osobę

• Pasztet ze śliwką w cieście cebulowym

• Pasztet ze śliwką w cieście cebulowym

• Schab pieczony w otoczeniu jabłek i tyminaku

• Schab pieczony w otoczeniu jabłek i tyminaku

• Kurczak duszony w paście balsamicznej i rozmarynie

• Kurczak duszony w paście balsamicznej i rozmarynie na

na blanszowanych warzywach polany oliwą ziołową.
• Roladki z łososia przekładane bazylią i suszonymi pomidorami

blanszowanych warzywach polany oliwą ziołową.
• Roladki z tortilli przekładane kaczką i warzywami ze świeżym

• Terrina z dorsza w aromacie kuminu rzymskiego z koprem włoskim

szczypiorkiem

• Śledź w occie z wiśniami i czerwoną cebulką

• Roladki z łososia przekładane bazylią i suszonymi pomidorami

• Talerz tradycyjnych wędlin i kiełbas

• Terrina z dorsza w aromacie kuminu rzymskiego z koprem włoskim

• Wybór serów

• Tradycyjny śledź w śmietanie z dodatkiem jabłka

• Włoskie caprese

• Talerz tradycyjnych wędlin i kiełbas

• Sałatka po bawarsku

• Wybór serów

• Sos tatarski, czosnkowy

• Włoskie caprese

• Pieczywo, masło

• Sałatka jarzynowa
• Sałatka po bawarsku
• Marynowane pikle
• Sos tatarski / czosnkowy
• Pieczywo, masło, sos chrzanowy
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PROPOZYCJA DAŃ GORĄCYCH
Proszę o wybór jednej pozycji z dania gorącego I oraz II

Dania Gorące 30 zł/osobę

Dania Gorące 60 zł/osobę

I DANIE GORĄCE:

I DANIE GORĄCE:

Orientalne kotleciki drobiowe z curry polane sosem w aromacie
kokosu z mixem sałat i pieczonymi ziemniakami z imbirem i chilli

Schab smażony w orzechach i pestkach słonecznika z pieczonymi
ziemniakami i blanszowanymi warzywami z sosem śmietanowym.

Filet z białej ryby w cieście cytrynowym z czarnym sezamem na
warzywach w aioli pomidorowej z żółtym ryżem dekorowany
kiełkami

Kotleciki z dorsza podane z fasolką szparagową duszoną
w palonym maśle z sosem koperkowo/musztardowym na puree
ziemniaczanym.

Pieczeń ze schabu w sosie myśliwskim z kluseczkami podana
z sałatką z czerwonej kapusty z rodzynkami w aromacie octu
balsamicznego i rozmarynu

Roladka z indyka nadziewana blanszowaną papryką z sosem
serowym i brokułami polanymi masłem migdałowym
i pieczonymi ziemniakami w mundurkach

II DANIE GORĄCE:

II DANIE GORĄCE:

Tradycyjny barszcz czerwony z pasztecikiem

Schab na sposób cygański z warzywami i czarnymi oliwkami
w aromacie chilli

Staropolski żurek z jajkiem i białą kiełbasą

Boeuf strogonow

Gulaszowa zupa w tradycyjny sposób przygotowywana
i kwaśną śmietaną zabielana

Curry z kurczaka w aromacie kuminu rzymskiego i kokosu

ZAMIEŃ JEDNO GORĄCE DANIE NA GRILLA W ALTANIE, ZA DOPŁATĄ
MENU GRILLOWE
Menu Grillowe 25 zł/osobę

Menu Grillowe 30 zł/osobę

Steki z indyka w marynacie miodowo-sojowej,

Łosoś w miodzie i świeżym imbirze w papilotach,

Karkówka marynowana po polsku z grilla,

Sateye z kurczaka uprzednio marynowane w sosie teriyaki z pepperoni,

Kiełbaska Góralska pieczona na ruszcie,

Kiełbaska Góralska pieczona na ruszcie,

Warzywa z grilla,

Rolada z boczku marynowana po polsku,

Ziemniaki pieczone w folii,

Warzywa z grilla,

Surówka colesław, sałatka z pomidorami i brokułami,

Ziemniaki pieczone w folii,

Ogórki małosolne, papryka konserwowa, pieczarki marynowane,

Surówka colesław, sałatka z pomidorami i brokułami,

Sos cumberland, sos czosnkowy na jogurcie i śmietanie,

Ogórek małosolny, papryka konserwowa, pieczarki marynowane,

Musztarda, chrzan, ketchup, ćwikła

Sos cumberland, sos czosnkowy na jogurcie i śmietanie,
Musztarda, chrzan, ketchup, ćwikła

Istnieje możliwość dokupienia menu grillowego jako dodatkowego dania, wówczas do ceny zestawów doliczana jest kwota 20 złotych

OFERTA STOŁU WIEJSKIEGO
40 zł/osobę

Kiełbasa wiejska
Szynka podstolego
Pasztetowa wiejska
Pasztet pieczony

Salceson golonkowy
Kaszanka
Ogórki kiszone
Kapusta kiszona

Smalec
Sos musztardowy, chrzanowy,
żurawinowo-jabłkowy
z rozmarynem
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Dodatkowo:
Szynka podstolego z nogą
ok. 6 kg 700,00 zł
Chleb wiejski 
2 kg 30,00 zł

PAKIETY BEZALKOHOLOWE I ALKOHOLOWE
Pakiety serwowane na zasadzie open bar do godziny 4 rano.

Pakiet 30,00 zł/osobę
napoje gazowane, soki owocowe
Pakiet 60,00 zł/osobę
napoje gazowane, soki owocowe, piwo lane, wino domu białe i czerwone
Pakiet 70,00 zł/osobę
napoje gazowane, soki owocowe, piwo lane, wino domu białe i czerwone, wódka Wyborowa
Pakiet 80,00 zł/osobę
napoje gazowane, soki owocowe, piwo lane, wino domu białe i czerwone, wódka Finlandia

PROPOZYCJE TORTÓW
Porcja tortu 10 zł/osobę

Biała czekolada z musem malinowym (Frambolada)
Czarny Las
Czekoladowy (gorzka i biała czekolada)
Gruszka z maliną
Marakuja z białą czekoladą
Mus cytrynowy
Tiramisu
Gorzka czekolada z galaretką malinową
Biała i ciemna czekolada z galaretką malinową
Bananowo czekoladowy
Istnieje możliwość dostarczenia tortu zakupionego w innej cukierni, wówczas pobierana będzie opłata serwisowa w wysokości 4 zł/osobę

INFORMACJE DODATKOWE
Oferta weselna sporządzona dla minimalnej ilości 60 osób.
W cenę wliczone jest przywitanie Państwa Młodych chlebem i solą, lampka wina musującego oraz podstawowa dekoracja stołów.
Przyjęcie weselne może trwać maksymalnie do godziny 4:00 rano, każda rozpoczeta godzina po godzinie 4:00 to koszt 550 złotych.
Kwota ta zawiera obsługę oraz przedłużenie korzystania z pakietów.
Dzieci do lat 2 bezpłatnie, dla dzieci w wieku do 10 lat proponujemy wybór menu z karty dziecięcej.
Jeżeli którykolwiek z Państwa Gości jest wegatarianinem, weganinem lub ma dietę bezglutenową nasz Szef Kuchni przygotuje specjalne menu.
Nie przyjmujemy wstepnych rezerwacji, potwierdzeniem rezerwacji terminu jest wpłata zadatku w wysokości 3000,00zł.
Miesiąc przed planowanym przyjeciem należy wpłacić 60% wartości zamówienia,
pozostałą kwotę na 14 dni przed przyjęciem, wtedy też należy podać ostateczna ilość Gości.
Koszt noclegu w Hotelu dla Gości Weselnych wynosi 135,00 zł/osobę ze śniadaniem
w pokoju dwuosobowym, przy rezerwacji minimum 5 pokoi.
Niniejsza oferta obowiązuje na rok 2014 i 2015.
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KONTAKT:
Grzegorz Aksamit
tel. kom: +48 662 010 738,
e-mail: grzegorz.aksamit@farmonahotel.com

