NOWOCZESNE WESELE
w WARSAW PLAZA HOTEL
WARSAW PLAZA HOTEL to luksusowy, czterogwiazdkowy hotel zachwycający
nowoczesnym designem, wyśmienitą kuchnią oraz przestronnymi salami bankietowymi.
Do Państwa dyspozycji oddajemy 400 metrową salę bankietową z własnym wyjściem
na patio. Można ją również połączyć z restauracją, umożliwiając w ten sposób
przygotowanie wesela nawet na 300 osób.
Dla mniejszych wesel czy obiadów weselnych dla 20, 30 czy 60 osób, oferujemy nasze
eleganckie sale VIP oraz posiadającą drewnianą podłogę i własny taras salę Belwederską
na Antresoli.
WARSAW PLAZA HOTEL posiada wewnętrzne patio oraz taras widokowy, na których
można zorganizować ceremonię zaślubin. Z tyłu hotelu znajduje się również ogród,
w którym można zorganizować poprawinowe grillowanie.
***
Hotel oferuje 146 eleganckich, klimatyzowanych pokoi ze strefą wypoczynkową, w tym
dwupokojowy Apartament z własnym tarasem, aneksem kuchennym i toaletą dla gości.
W Warsaw Plaza dostępne są również pokoje rodzinne – łączone wewnętrznie oraz
z własnym, zamykanym hallem.
Nasi goście do dyspozycji mają Restaurację Moments serwującą dania kuchni
europejskiej z elementami kuchni fusion, Bar One & Only z prawdziwą włoską kawą
Vergnano, bezpłatne WiFi, siłownię, podziemny parking strzeżony oraz Personal Spa
System - dzięki któremu bez wychodzenia z pokoju, można przenieść się w krainę
relaksu.
***
WARSAW PLAZA HOTEL wyróżnia się nowoczesną, wykwintną kuchnią, łączącą elementy
kuchni polskiej z kuchnią europejską i fusion. Na Państwa wesele proponujemy
eleganckie set menu połączone z urozmaiconym bufetem. Dodatkowo oferujemy
ciekawe stacje Live Cooking, które z pewnością będą atrakcją dla Państwa gości.
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OFERTA WESELNA
WARSAW PLAZA HOTEL
OFERTA WESELNA WARSAW PLAZA HOTEL ZAWIERA:
 Powitanie Nowożeńców chlebem i solą
 Kieliszek wina musującego na powitanie gości
 Menu weselne:
- serwowana kolacja
- urozmaicony bufet
 Pakiet napoi bezalkoholowych z kawą i herbatą
 Salę bankietową z parkietem do tańca (dostosowaną do wielkości przyjęcia)
 Elegancką aranżację stołów z pokrowcami na krzesła
(kolor pokrowców do wyboru: białe, ecru, szare, czarne, czerwone)
 Standardowe dekoracje kwiatowe stołów i bufetów
 Obsługa barmańska
 Nocleg dla Młodej Pary w Hotelowym Apartamencie ze śniadaniem,
butelką szampana i powitalną niespodzianką od Hotelu
 2 pokoje ze śniadaniem dla rodziców Państwa Młodych w cenie 140 PLN/pokój
 Pokoje dla gości weselnych w specjalnej cenie: 220 PLN/pok. 2-os i 180 PLN/pok. 1-os
 Możliwość późnego wymeldowania się (do g. 16:00)
 Darmowy parking dla gości: podziemny strzeżony oraz otwarty naziemny
A TAKŻE:
 Kolacja próbna, obejmująca dania serwowane
z wybranego przez Państwa menu (dla 4 osób)
Podczas kolacji na wszystkie Państwa pytania odpowie nasz Szef Kuchni
 Kolacja dla dwojga w I rocznicę ślubu
 30% zniżki na zabiegi dla Młodej oraz najbliższej jej rodziny (mama, teściowa, siostra)
w Hotelowym Personal Spa System
 Bezpłatne menu dla dzieci do lat 5 oraz 50% zniżki dla dzieci do 10 lat
 50% zniżki na menu dla obsługi technicznej wesela (fotograf, zespół itp.)
 Możliwość organizacji poprawin z grillowaniem na ogrodzie
 Możliwość organizacji ceremonii cywilnej w Hotelowym Patio,
na Tarasie Widokowym lub w ogrodzie (bez dodatkowych kosztów)
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MENU PLAZA I
230

PLN/os

MENU SERWOWANE
Półgęsek na sałatach z prażonymi orzechami nerkowca i zielonymi szparagami,
skropiony emulsją z likieru Crème de Cassis
*

Drobiowe consommé z warzywnym julienne, ziołowymi naleśnikami
i pulpecikami z perliczki
*

Polędwiczka wieprzowa w sosie grzybowym
z ziemniaczanym gratin i grillowanymi warzywami

BUFET
DANIA ZIMNE
Wybór wędzonych ryb: łosoś, pstrąg, śledź, sum
Cienko krojony rostbef wołowy, podany stylu włoskim
Żeberka marynowane BBQ
Śledź ́ na trzy sposoby
Wybór polskich wędlin, pasztetów i kiełbas
Tortilla z salami, wiejskim serem i suszonymi pomidorami
Grillowane warzywa z serem feta i orzechami laskowymi
Sałatka z kurczakiem, curry i brzoskwiniami
Sałatka z jajkiem, pieczarkami i szczypiorkiem
Sałatka ziemniaczana z pieczonym bekonem i korniszonami
Bufet sezonowych sałat z dressingami
Marynaty, sosy i dipy
Wybór świeżo pieczonych chlebów i bułek podawanych z wiejskim masłem
DANIA GORĄCE
Mazurska zupa rybna
Luzowane udko kaczki w sosie z wędzonej śliwki i kminku
Bitki wołowe w czerwonym winie
Filet pstrąga i okonia jeziornego z masłem ziołowym
Kopytka sosie serowym
Piure ziemniaczane z duszonym porem
Brokuły w płatkach pieczonych migdałów
DESERY
Comber czekoladowy
Custard z syropem klonowym i kruszonką
Mus czekoladowy z emulsją pomarańczową
Szarlotka
Sernik krakowski
Świeżo krojone owoce
*
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MENU PLAZA II
255

PLN/os

MENU SERWOWANE
Wędzona pierś kaczki z sałatami, galaretką z czerwonej pomarańczy,
chipsami z batatów i waniliowym winaigrette
*

Krem z pieczonych ziemniaków aromatyzowany truflami, podany z karczkiem staropolskim
*

Smażona górka cielęca na zielonych szparagach i młodej marchewce,
podana z pommes douchese i sosem ze świeżego estragonu

BUFET
DANIA ZIMNE
Carpaccio wołowe z rukolą, kaparami i płatkami sera Grana Padano
Ryby mazurskie w zalewie octowo miodowej
Mozzarella z pomidorami i świeżą bazylią
Tatar wołowy
Wybór wędzonych ryb: łosoś, halibut, pstrąg, śledź i sum
Wybór polskich wędlin i pasztetów
Deska serów
Sałatka Couscous z granatem i grillowanym serem halloumi
Oryginalna sałatka nicejska
Sałatka śledziową z buraczkami i cebulką
Sałatka z kurczakiem, curry i brzoskwiniami
Bufet sałat z dressingami
Marynaty, sosy i dipy
Wybór świeżo pieczonych chlebów i bułek podawanych z wiejskim masłem
DANIA GORĄCE
Zupa kurkowa z ziołowym omletem
Filet z sandacza zapiekany w sosie z białego wina
Cienko krojony udziec jagnięcy w sosie rozmarynowym
Mielone kotlety cielęce ze smażoną szalotką i oscypkiem
Grand tortellone z grzybami i masłem szałwiowym
Risotto z kaszy jaglanej
Ziemniaki au gratin z serem Grana Padano
Bukiet warzyw na parze skropiony masłem
DESERY
Mus czekoladowy z malinami
Bezy z ananasem i kremem kokosowym
Wybór tart owocowych
Tiramisu
Sernik krakowski
Fontanna czekoladowa z owocami
*
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MENU PLAZA III
320

PLN/os

MENU SERWOWANE
Sałatka z kraba atlantyckiego podana z avocado, jajkiem przepiórczym,
kawiorem i sosem ze skórki pomarańczy
*

Aromatyczna kremowa zupa z pieczonych kasztanów i suszonych prawdziwków
*

Pieczony filet szkockiego łososia z piure z groszku i amarantem
*

Polski comber jagnięcy na piure ze skorzonery z kenijską zieloną fasolką,
duszoną szalotką i sosem z trawy żubrowej

BUFET
DANNIA ZIMNE
Pescaccio z łososia z kwaśną śmietaną ziołową
Włoskie wędliny z melonem kantalupa
Półgęsek na sałatach z cytrusami i orzechami
Cienko krojony rostbef wołowy, podany stylu włoskim z płatkami sera Grana Padano
Ostrygi
Vitello Tonnato
Tatar wołowy z dodatkami
Wybór wędzonych ryb: łosoś, sum, węgorz, halibut i pstrąg
Wybór polskich pasztetów i wędlin
Mozzarella di bufala z czarnymi pomidorami i czerwoną bazylią
Sałatka z karczochów z owocami morza, kaparami i pikantną oliwą z Apulii
Sałatka cesarska z wędzonym kurczakiem
Roszponka z jajkiem i oliwą truflową
Marynaty, sosy i dipy
Wybór świeżo pieczonych chlebów i bułek z wiejskim masłem
DANIA GORĄCE
Filet z łososia zapiekany z kruszonką z pistacji i panco z sosem szafranowym
Ossobuco: duszona gicz cielęca z gremolatą
Luzowane udko z kaczki w sosie Porto i śliwkami kalifornijskimi
Gnocchi w sosie blue cheese
Ratatouile warzywne
Ziemniaki pieczone z czosnkiem i rozmarynem
Warzywa sezonowe
DESERY
Mus czekoladowy z malinami
Custard z syropem klonowym i kruszonką
Bezy z ananasem i kremem kokosowym
Wybór tart owocowych
Szarlotka
Tiramisu
Fontanna czekoladowa z owocami
Witryna z lodami
*
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DODATKOWO PROPONUJEMY
TORT WESELNY

12

PLN/os

Na Państwa życzenie przygotujemy tort o wybranym smaku i dekoracji

STACJE LIVE COOKING:
Tatar wołowy i z łososia siekane przy gościach

35

PLN/os

Wybór pierogów smażonych przy gościach

42

PLN/os

Sushi przygotowywane przy gościach

45

PLN/os

„Lufa i zakąski” – stacja z wódeczką i zakąskami

30

PLN/os

Witryna z lodami

15

PLN/os

1. STANDARD
- Wino białe i czerwone:
Valdecaz Tinto
Valdecaz Blanco
- Piwo Żywiec
- Wódka Wyborowa

99

PLN/os

2. PREMIUM
 Wino białe i czerwone:

Valdecaz Tinto, Valdecaz Blanco
 Piwo Żywiec
 Wódka Wyborowa
 Whisky Ballantine’s
 Campari, Martini
 Gin Seagram's
 Rum Bacardi
 Tequila Olmeca

125

PAKIETY ALKOHOLOWE:

PLN/os

Jeśli zdecydują ̨ się ̨ Państwo na własny alkohol opłata korkowa wynosi 40 PLN /os.
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POPRAWINOWE GRILLOWANIE
MENU GRILLOWE
130 PLN/os
DANIA ZIMNE
Pescaccio z łososia
Vitello tonnato
Sałatka z couscous, grillowanymi warzywami i serem kozim
Sałatka z białej kapusty, imbiru, kokosu i czosnku
Sałatka ziemniaczana z kwaśną śmietaną i boczkiem
Sałatka z makaronu, suszonych pomidorów, oliwek, oregano i salami
Trzy rodzaje surówek
Mizeria
Bufet świeżych warzyw
Pieczywo
Masła smakowe
DANIA GORĄCE
Grillowany łosoś
Sathe z polędwiczki wieprzowej
Pałeczki z kurczaka piri piri
Ryba w papilotce
Stek z karkówki w maśle ziołowym
Żeberka BBQ
Kiełbasa grillowana
Ziemniaki z pieca
Kukurydza z masłem
Warzywa grillowane
*
Wybór sosów
DESERY
Tarta cytrynowa
Sałatka owocowca
Shake truskawkowy
Shake bananowy
*
Napoje bezalkoholowe
Kawa, herbata
Wszystkie ceny podane w powyższej Ofercie Weselnej są cenami brutto.
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