Wesele u Krasickiego
Cóż więc jest stan małżeński? Rzecz w opisie trudna,
Rzecz z jednej strony wdzięczna, z drugiej strony nudna,
Konieczna jednak. Muszą być żony i męże;
Jarzmo jest: tych zysk, miłość tamtych kiedy sprzęże,
Muszą dźwigać. Chcesz i ty, odwaga nie lada,
Ale że dosyć liczna kompanów gromada,
Idziesz śmiało. - Poczekaj, nie będę ja bawił,
Kto wie, może dla ciebie los się ułaskawił,
Może za nader szczęsną wyroków spuścizną
Będzie tobie lekarstwem, co drugim trucizną.
Możeś jeden z tysiąca, ale liczbę zmniejszę Choćby też i fałszywe, niech będą grzeczniejsze
Wyrazy mojej rady: szanujmy płeć piękną.
Małżeństwo, Ignacy Krasicki

W cenie menu weselnego zapewniamy*:
 Eleganckie potrawy przygotowane przez Szefa Kuchni
Krzysztofa Mazurka
 Sala na organizację przyjęcia ( sala Dantyszek –
modułowa)
 Live cooking
 Tort weselny
 Komnata dla Nowożeńców
 Rejs gondolą dla Młodej Pary

Dodatkowo proponujemy



Możliwość zakwaterowania Gości Weselnych
w gotyckiej lub barokowej części Hotelu
Pomoc w organizacji przyjęcia weselnego

*Oferta obowiązuje na przyjęcia weselne organizowane powyżej
25 osób

Przykładowe Menu
(podane poniżej propozycje zawierają przykładowe menu. Istnieje możliwość zmiany potraw według własnych preferencji i sugestii Szefa Kuchni)

Propozycja 1 - 180 zł /os
Przystawka
Kolorowe sałaty z wędzonym
łososiem
Zupa
Żur lidzbarski na zakwasie z żytniej
mąki
Sorbet
Sorbet cytrynowy z Żubrówką
Danie główne
Schab w sosie demiglas, mini
kopytka, fasolka z marchewką
Bufet surówek i sałatek
Sałatka caprese
Sałatka grecka
Sałatka jarzynowa
Sałatka z krewetkami
Teriny z kaczki
Teriny z kurczaka
Bufet dań zimnych
Pasztet z dzika
Rolada ze schabu

Ryby wędzone
Mięso pieczone (schab, karczek z czosnkiem,
boczek faszerowany)
Bufet dań gorących
Szyneczki kurczaka faszerowane pieczarkami
Rozbef wołowy z pomidorami
Łosoś w sosie winogronowym
Spaghetti w sosie Pesto
Warzywa gotowane
Ziemniaki zapiekane z serem
Barszcz czysty z pasztecikiem drożdżowym
Ciasta i desery
Pleśniak, Sernik wiedeński, Sernik na zimno,
Jabłecznik,
Desery w kieliszkach 2 rodzaje (kremy czekolado
we, kawowe, itp.) z bitą śmietaną,
Tarty owocowe, Owoce sezonowe
Tort weselny standardowy śmietankowy z
dodatkami
Live cooking z szynką płonącą i indykiem

Propozycja 2 - 200 zł /os
Przystawka
Parfe z gęsich wątróbek
Zupa
Rosół z domowym makaronem
Sorbet
Sorbet cytrynowy z Żubrówką
Danie główne
Kaczka Biskupów warmińskich
podana z kaszą pęczak z boczkiem i
śmietaną,
kapusta modrą
Bufet surówek i sałatek
Sałatka grecka
Sałatka drobiowa
Sałatka ze świeżych warzyw
Sałatka caprese
Marynaty lub nowalijki
Bufet dań zimnych
Terriny rybne
Terriny mięsne
Rolady z mięs pieczystych
Ryba wędzona

Tatar wołowy
Śledzie w czerwonym winie
Bufet dań gorących
Roladki z kurczaka w sosie kurkowym
Schab po parysku
Bogracz wołowy
Łosoś w winogronach
Żur lidzbarski
Warzywa gotowane
Ciasta i desery
Pleśniak, Sernik wiedeński, Sernik na zimno,
Jabłecznik, Desery w kieliszkach 2 rodzaje
(kremy czekoladowe, kawowe, itp.) z bitą
śmietaną,
Tarty owocowe, Owoce sezonowe
Tort weselny standardowy śmietankowy z
dodatkami
Live cooking włoski ( pasty)
- 2 godz

Propozycja 3 - 240 zł /os
Przystawka
Pasztet z mazurskiego dzika z sosem
malinowym
Zupa
Krem ze szparagów
Sorbet
Sorbet cytrynowy z Żubrówką
Danie główne
Polędwiczki wieprzowe w cieście
pergaminowym podane z fasolką
szparagową i pomidorkami cherry
Bufet surówek i sałatek
Sałatka meksykańska z wołowiny ( na
ostro)
Sałatka grecka
Sałatka z tuńczyka
Marynaty wszelkiego rodzaju lub nowalijki
Bufet dań zimnych
Rolada z kurczaka z morelą i śliwką
Rolada ze schabu
Rolada z cielęciny

Rolada z kaczki
Ryby wędzone
Bufet dań gorących
Kaczka biskupów
Lin w śmietanie
Pierogi z kapustą i grzybami
Warzywa gotowane
Ziemniaki opiekane
Zrazy wołowe zawijane
Polewka pałacowej czarownicy ( zupa z
wołowiną i fasolą)
Ciasta i desery
Sernik, Jabłecznik, Tiramisu, Owoce w
galaretce, Rolada makowa, Karpatka,
Pleśniak, Tortoletki z owocami, owoce
sezonowe
Tort weselny standardowy śmietankowy z
dodatkami
Live cooking – owoce morza
- 2 godz

Poprawiny
PRZYKŁADOWE MENU BUFETU W DNIU POPRAWIN (80zł/osoba)czas trwania 4 godz;
Zupa Barszcz lub rosół
Bufet sałatkowy
Sałatka śledziowa
Sałatka z tuńczykiem
Sałatka wielowarzywna
Marynaty
Deska mięs pieczystych
Deska serów
Bufet ciepły
Beef Strogonof
Schab w sosie tymiankowym
Filet kurczaka po parysku
Dorsz w jarzynach
Ziemniaki piree zapiekane
Warzywa gotowane
Bufet deserów
Ciasta owoce filetowane i w całości

Napoje alkoholowe i bezalkoholowe
Pakiet napoi ( kawa, herbata, woda, soki,napoje gazowane) – przez
cały czas trwania wesela – 40 zł/os
Korkowe – 30 zł /osoba

Sale bankietowe:

Sala Krasicki

Maksymalna ilość gości: ok.
40

Maksymalna ilość gości: ok.
70
Sala Restauracyjna

Sala Dantyszek
(sala modułowa od 30 do
160 os)

Maksymalna ilość gości: ok.
160

Dodatkowe usługi

Aranżacje florystyczne
Współpracujemy z pracowniami florystycznymi, które wykonują artystyczne aranżacje Sal Bankietowych i dekoracje
z żywych kwiatów.

Oprawa muzyczna wesela
Polecamy zespoły, dj’ów i wodzirejów, którzy poprowadzą każde wesele.

Oprawa wesela w stylu Dworskim
Proponujemy Państwu wzbogacenie wesela o elementy nawiązujące do dawnych Dworskich zwyczajów. Parę młodą
wkraczającą na salę powitać może grupa akrobatów przebranych w stroje błaznów dworskich, a program balu może
urozmaicić pokaz walki na szable.

Rejs gondolą dla Młodej Pary
W cenie wesela Para Młoda otrzymuje krótki rejs gondolą. Na początek uroczystości Państwo młodzi oficjalnie
wpływają do przystani hotelowej. Istnieje możliwość zamówienia dodatkowo oprawy muzycznej na gondoli w postaci
skrzypiec. Koszt skrzypka w stroju tematycznych wynosi 300 zł.

Kaplica na Zamku Biskupów Warmińskich
Na życzenie Państwa Młodych, pośredniczymy w organizacji ceremonii zaślubin w barokowej Kaplicy Biskupów
Warmińskich na Lidzbarskim Zamku. W tym miejscu, przez 600 lat, odbywały się ceremonie dedykowane wyjątkowym
ludziom, a msze odprawiane były przez samych Biskupów Warmińskich. Kaplica dysponuje 50-cioma miejscami
siedzącymi i 50-cioma miejscami stojącymi.

Mój Wszechświat to Ty…

Zapraszamy do kontaktu:
wesele@hotelkrasicki.pl
89 537 17 31 lub 32

