HOTEL SOLINA SPA***
WYJĄTKOWE WESELE W BIESZCZADZKIEJ SCENERII

Wiemy jak ważny jest
dzień ślubu i wesela…
Chcąc utrwalić w pamięci te chwile, Hotel Solina
przedstawia propozycję zorganizowania tej uroczystości
w jego gościnnych progach. Sprawdzi się również jako
idealne miejsce relaksacyjne dla Nowożeńców oraz Gości,
dzięki obszernej ofercie strefy SPA.

NASZA OFERTA JEST ZAWSZE
DOSTOSOWANA DO POTRZEB
I UPODOBAŃ GOŚCI.
W naszej pracy stawiamy na jakość, rzetelność
i profesjonalizm. Hotel Solina w ramach oferty
weselnej oferuje Młodej Parze:
• zakwaterowanie w hotelowym apartamencie z butelką
szampana i koszem owoców na przywitanie oraz ze śniadaniem
dostarczonym następnego ranka do apartamentu,
• kolację w hotelowej restauracji z winem w rocznicę ślubu,
• 10 % rabatu na kolejne imprezy rodzinne dla Państwa Młodych
(Chrzciny, Komunie, Rocznice).

ORGANIZUJĄC PRZYJĘCIE WESELNE
ZAPEWNIAMY:
• przyjęcie weselne w restauracji „U Wodnika” lub sali
audytoryjnej
• nocleg dla gości weselnych
• limuzynę, dorożkę lub sanie dla Pary Młodej
• transport dla gości weselnych
• unikalną sesję zdjęciową w plenerze, fotoreportaż
z ceremonii oraz z przyjęcia
• dekoracje kwiatowe na stoły weselne i bufet
• dekorację sali weselnej
• tort weselny wg własnego projektu

Doskonałym miejscem do zorganizowania poprawin może
stać się plac grillowy położony w urokliwym zaciszu nieopodal
Hotelu.

CENY PRZYJĘCIA WESELNEGO:

Każde przyjęcie organizowane w Hotelu Solina jest dla
nas wydarzeniem równie ważnym jak i dla Państwa.

• dwudniowego - od 220 PLN / osoba

Mając na uwadze indywidualne życzenia i wyobrażenia
związane z tym wyjątkowym dniem, jesteśmy otwarci
na wszelkie propozycje i sugestie. Wybierając naszą ofertę
będziecie Państwo zachwyceni naszą profesjonalną obsługą
i wysokim poziomem jakości świadczonych usług.

• jednodniowego – od 160 PLN / osoba
• napoje (do wyboru 0,5 l/os. – Wyborowa, Sobieski, Bols,
lampka wina musującego, napoje bezalkoholowe) – 70
PLN
• dla gości weselnych w specjalnej niższej cenie
nocleg ze śniadaniem – 84 PLN/os.
• transport, sesja zdjęciowa – cena ustalana
indywidualnie

Prosimy o przesłanie zapytania
na adres: recepcja@hotelsolina.eu
lub o kontakt pod numerem
telefonu +48 13 461 80 31.
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HOTEL SOLINA SPA***
PRZYKŁADOWE MENU WESELNE
OBIAD WESELNY
DANIE GŁÓWNE

ZAKĄSKI ZIMNE W FORMIE BUFETU SZWEDZKIEGO

Pasztet z kaczki z konfiturą z cebuli

Mięsa w domowych marynatach

Rosół weselny

Pasztety, wędliny

Schab faszerowany po lwowsku

Polędwica w ziołach

***

Szynka w galarecie

Polędwiczki wieprzowe w ziołach

Wykwintne terriny serowe, warzywne

Zupa grzybowa

Szczupak po staropolsku

Rolada z indyka ze szpinakiem

Pstrąg wędzony z sandaczowym farszem

***

Łosoś w ziołach i w pieprzu

Carpaccio z dorsza

Rolada z łososia z wasabi

Krem ze szparagów z suszonymi pomidorami

Tymbaliki drobiowe

Zrazy wołowe z borowikami, gruszką z kaszy hreczanej
i warzywami

Sałatka grecka

***

Sałatka warzywna

Sola w jabłkowej galarecie
Zupa cebulowa
Pieczeń cielęca z jabłkami pieczonymi, kluski śląskie, bukiet
surówek

Sałatka Szefa kuchni
Zestaw marynat i sosów zimnych
Ciasta
Owoce

I DANIE GORĄCE
Szaszłyk drobiowy z ryżem i grillowanymi warzywami
Gulasz segedyński
Pierogi bieszczadzkie z barszczem czerwonym
Rolada z karkówki z warzywami

II DANIE GORĄCE
Vol au vent z borowikami
Warkocz ze schabu z bezami ziemniaczanymi
Tiftele z dzika z kluseczkami kładzionymi i sosem rubinowym
Pikantna zupa meksykańska

III DANIE GORĄCE
Boeuf Strogonow
Eskalop wieprzowy z babką ziemniaczaną,
i warzywami
Szynka z dzika w oprawie leśnej
Barszcz czerwony z krokietem

IV DANIE GORĄCE
Canelloni z drobiem
Sztuka mięsa w stylu Franciszka Józefa
Zupa Stortebeckera (rybna)
Szaszłyk barani z faszerowanymi ziemniakami
i warzywami
(do wyboru jeden z powyższych gorących zestawów: I, II, III, IV)
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