
www.sporthotel.pl  |  www.elbesthotels.pl  |  tel.: +48 44 733 81 00  |  e-mail: recepcja@sporthotel.pl  |  e-mail: marketing@elbesthotels.pl

HOTEL SPORT***
KAMERALNE PRZYJĘCIE WESELNE

Wiemy jak ważny jest 

Wiedząc jak ważny jest dzień ślubu i wesela, pragniemy 
przedstawić propozycję zorganizowania tej uroczystości  
w przytulnych wnętrzach Hotelu Sport***. 

OFERUJEMY:
• profesjonalną obsługę kelnersko- gastronomiczną w 

pełnym zakresie
• menu skomponowane według indywidualnego życzenia
• apartament dla Państwa Młodych w dniu wesela
• dowolne ustawienie (np. okrągłe stoły)
• 50% rabatu dla dzieci do lat 12
• atrakcyjne rabaty na noclegi dla Gości weselnych

PRZYJĘCIE WESELNE OD 200 PLN/OS. 

USŁUGI DODATKOWE:
• stół wiejski lub grill - cena zależna od asortymentu
• wystrój sali - cena zależna od aranżacji

OFERTA PRZYGOTOWANA Z MYŚLĄ  
O OSOBACH PRAGNĄCYCH SPĘDZIĆ 
TEN WYJĄTKOWY CZAS W UROCZYM 
MIEJSCU

 Każde przyjęcie weselne jest dla nas wydarzeniem 
równie ważnym jak i dla Państwa.
Mając na uwadze indywidualne życzenia i wyobrażenia 
związane z tym wyjątkowym dniem, jesteśmy otwarci 
na wszelkie propozycje i sugestie.

Cena skalkulowana dla określonej liczby osób. 
Oferta nie łączy się z innymi rabatami.

Do Państwa dyspozycji:  
Joanna Cieślik
Specjalista ds. Gastronomii 
tel.: 605 630 234
e-mail: joanna.cieslik@sporthotel.pl
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HOTEL SPORT***
PRZYJĘCIE WESELNE JEDNODNIOWE 

 

I Danie gorące:
Rosół z makaronem 
Polędwiczki wieprzowe 
w sosie borowikowo-rakowym
Tradycyjny kotlet schabowy
Marynowany filet z kurczaka z kostką
Kotlety mielone z pieczarkami
Ziemniaki / zielone kopytka
Warzywa gotowane / duet surówek 

II Danie gorące:  
Krem porowo-pieczarkowy z kuleczkami mięsnymi

III Danie gorące:  
Pieczeń  wieprzowa
Kluski śląskie
Kapusta z pomidorami 

IV Danie gorące:
Pstrąg w migdałach
Frytki lub plastry ziemniaczane 
Mix sałat ze świeżymi warzywami

V Danie gorące:
Barszcz czerwony z krokietem 

Zakąski zimne i dodatki:
Sałata z grillowanym kurczakiem
Sałatka finezja   
Befsztyk tatarski 
Caprese z sosem bazyliowym  
Egzotyczny schab z figą w galarecie 
Półmisek mięs pieczonych:
Pasztet / Zawijaniec ze szpinakiem / 
Roladki z karczku z chrzanem
Faworki z indyka 
Śledź po flisacku
Grzyby marynowane 
Pieczywo / masło

Ciasta i owoce sezonowe:
Tort weselny  z bitą śmietaną 
Babeczki kruche z kremem i owocami
Sernik z wiórkami
Ciasto ananasowe
Ciastko marcello
Ciastko delicja 
Mini desery 
Owoce sezonowe

Napoje:
Sok / Woda mineralna 
Kawa / herbata


