
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Wybór opcji: 
 

 
Opcja serwowana: 
(wszyscy Goście jedzą to samo) 
1. Zupa + II danie + woda - 100 PLN/os. 
2. Zupa + II danie + woda + zimna płyta - 150 PLN/os. 
3. Zupa + II danie + woda + zimna płyta + dodatkowe danie ciepłe - 170 PLN/os. 
 
Opcja serwowana dot. pozycji: zupa, II danie, dodatkowe danie ciepłe (proszę wybrać po 1 rodz.). 
Zimna płyta (zestaw serwowany na półmiskach). 
Deser – opcja za dopłatą. 
Pozostałe napoje – opcja za dopłatą. 

 
Opcja na półmiskach: 
1. Zupa + II danie +  woda - 140 PLN/os. 
2. Zupa + II danie +  woda + zimna płyta - 220 PLN/os. 
3. Zupa + II danie +  woda + zimna płyta + dodatkowe danie ciepłe - 250 PLN/os. 

 
Pozycje do wyboru: zupa (proszę wybrać 1 poz.); mięsa, dodatki, surówki (proszę wybrać po 2 poz.);  
zimna płyta (zestaw serwowany na półmiskach); dodatkowe danie ciepłe (proszę wybrać 1 poz.). 
Deser – opcja za dopłatą. 
Pozostałe napoje – opcja za dopłatą. 
 
 
 
 

Cena pakietu obejmuje: 
 

Menu serwowane zgodnie z wybraną opcją. 
50% zniżki na menu dla dzieci w wieku 4-6 lat, dzieci 0-3 lata posiłek bezpłatny. 

Aranżację sali, która obejmuje białe obrusy, serwetki, świece. 
Bezpłatne miejsce postojowe podczas przyjęcia (ilość miejsc ograniczona). 

Wynajem sali oraz obsługa kelnerska przyjęcia: 
zestaw 1: do 3h | zestaw 2: do 4h | zestaw 3: do 5h. 

(restauracja czynna do godziny 22:00). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Pozycje naszego menu do wyboru: 

 
ZUPY: 

rosół z makaronem aromatyzowany ziołami, 
krem z zielonych warzyw z kwaśną śmietaną, 

krem z pomidorów z grzanką czosnkową. 
 

MIĘSA: 
schab panierowany, 

filet z kurczaka faszerowany fetą i pomidorami, 
kotlet devolay, 

kotleciki mielone ze smażoną cebulką, 
karczek pieczony w sosie ze świeżym rozmarynem. 

 
DODATKI: 

ziemniaki z masłem i świeżym koprem, 
ziemniaki pieczone z dipem czosnkowym, 

frytki z ketchupem, 
kluski śląskie okraszone masłem. 

 
SURÓWKI: 

kapusta biała z pietruszką i oliwą, 
kapusta czerwona, 
buraczki na zimno, 

kapusta kiszona z kminkiem, 
marchew tarta z jabłkiem i chrzanem. 

 
DESERY: 

lody z bitą śmietaną i owocami, 
szarlotka na ciepło z lodami, 
sernik z musem malinowym, 

tiramisu. 
 

ZIMNE ZAKĄSKI: 
półmisek serów z orzechami i owocami, 

półmisek wędlin oraz mięs pieczystych z chrzanem, 
tymbaliki drobiowe, 

jajka faszerowane musem pieczarkowym, 
deska wiejskiego chleba ze smalcem i ogórkiem, 

sałatka grecka, 
pikle, 

pieczywo, 
masło. 

 
DANIE CIEPŁE: 

barszcz czerwony z chrupiącym krokietem, 
bigos myśliwski, 

żur z jajkiem i białą kiełbasą. 
 

NAPOJE: 
(dot. osób dorosłych oraz dzieci powyżej 3 lat) 

Napoje gazowane - bez ograniczeń - 20 PLN/os.  
Napoje niegazowane - bez ograniczeń - 15 PLN /os. 

Kawa, herbata - bez ograniczeń - 20 PLN /os. 
 
W przypadku pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu: restauracja@weiser-hotel.pl lub tel. 664 033 700. 

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.  
Będzie nam niezwykle miło towarzyszyć Państwu w tym szczególnym dniu. 

         Jesteśmy do Państwa dyspozycji. 

           Weiser Hotel 
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