
JEDYNY TAKI DZIEŃ
OFERTA WESELNA



Dzień Ślubu to jeden z najpiękniejszych dni w życiu. Jeśli 
marzą Państwo o pięknym weselu w górach, w eleganckim 
stylu - zapraszamy do Hotelu Belweder w Ustroniu, 
usytuowanym wśród gór i lasów, w samym sercu Beskidów.

Nasza restauracja zachwyci Państwa nie tylko swoją 
elegancją, ale również piękną panoramą gór widzianą 
z okien. Dbałość o każdy detal pozwoli Państwu w pełni 
cieszyć się celebrowaniem tego wielkiego święta. 
Gwarantujemy profesjonalną obsługę, niezapomnianą 
atmosferę i wyśmienitą kuchnię.

Na ten wyjątkowy dzień przygotowaliśmy specjalną ofertę 
obiadów weselnych i tradycyjnych wesel. 

Do każdej uroczystości podchodzimy indywidualnie. Jesteśmy 
otwarci na wszelkie Państwa sugestie i gwarantujemy, że 
dołożymy wszelkich starań, aby uczynić ten dzień 
niepowtarzalnym i pełnym niezapomnianych wrażeń.

Paweł Skoczylas
Dyrektor Hotelu Belweder



Profesjonalne konsultacje z opiekunem wesela
Tradycyjne powitanie  nowożeńców chlebem i solą
Wyśmienite wino musujące na powitanie Gości
Apartament dla nowożeńców z prezentem od 
hotelu i śniadaniem serwowanym do pokoju
Smakowite menu weselne przygotowane przez 
Szefa Kuchni
Elegancko zaaranżowana sala
Korzystne ceny zakwaterowania dla Gości 
weselnych
Miejsca parkingowe dla gości weselnych
Możliwość degustacji obiadu weselnego dla Pary 
Młodej
Zaproszenie na rocznicowy pobyt w hotelu 
Kącik zabaw dla dzieci z opieką animatorki*
15% zniżki na organizację imprez 
okolicznościowych przez 12 m-cy od daty ślubu
10% zniżki na organizację wesela w dniach: 
niedziela/poniedziałek/wtorek

W CENIE PRZYJĘCIA OFERUJEMY:

obiad weselny od 120 zł/os.** 
wesele Polska Tradycja od 250 zł/os.
wesele Europejskie od 260 zł/os. 
wesele Śródziemnomorskie od 280 zł/os.

CENY

Dzieci do lat 6 menu – gratis, dzieci do lat 12 – 10% zniżki.

Przyjęcia od 20 os.
Przy min. 20 os., sala na wyłączność przy min 60 os.

*
**



Oscypek z żurawiną 

Królewski bulion z makaronem

Tradycyjna rolada wołowa w sosie pieczeniowym
Kotlet schabowy
Udko z kaczki w anyżu pieczone z jabłkami

Kluski śląskie
Gołąbki 
Ziemniaki z wody z koperkiem
Kapusta czerwona z jabłkiem i bakaliami
Kapusta zasmażana z grzybami po zbójecku
Surówka z selera ze śmietaną

Sernik z ciepłymi wiśniami

Deska wędlin tradycyjnych
Deska serów, w tym sery regionalne
Deska mięs pieczystych z marynatami
Tradycyjna sałatka jarzynowa
Sałatka brokułowa z pikantnym dipem
Sałatka z grillowanym schabem
Jajko faszerowane pastą serowo-grzybową
Jajko faszerowane pieczarkami
Jajko w sosie tatarskim
Ryby wędzone
Śledź w śmietanie
Dip czosnkowo-majonezowy i chrzanowo-cytrynowy
Wybór pieczywa
Masło w trzech smakach

Dzik duszony w czerwonym winie podany z pieczonymi 
ziemniakami i buraczkami

Żurek staropolski w czarce chlebowej

WESELE POLSKA TRADYCJA – 250 zł/os.

Menu serwowane
Przystawka

Zupa

Danie główne

Dodatki

Deser

Zimny bufet

Ciepłe danie serwowane przed 24:00

Ciepłe danie serwowane po 24:00



Tatar z łososia wędzonego z chrupiącą bagietką

Francuska zupa cebulowa z grzanką serową

Roladki z kurczaka faszerowane szparagami
Jagnięcina po burgundzku
Sznycel wiedeński

Kluski gnocchi
Kaszotto z warzywami
Ziemniaki pieczone z ziołami
Sałatka ziemniaczana z jogurtem
Tzatziki 
Surówka z marchewki i pomarańczy
Mix sałat z prażonymi orzeszkami i sosem vinegrette

Crème brûlée

Rostbef pieczony z sosem cumberland
Roladki z sandacza z musem szpinakowym na sosie 
miodowo-cytrynowym
Terina warzywna
Deska wędlin europejskich
Deska serów 
Sałatka z makaronem fusilli i brokułami
Sałatka grecka
Sałatka z paluszkami krabowymi
Sałatka cezar z kurczakiem
Sałatka z ośmiornicy
Mini tortille
Vol-au-venty z pastami w trzech smakach
Dip czosnkowo-majonezowy i chrzanowo-cytrynowy
Wybór pieczywa
Masło w trzech smakach

Dorsz w pomidorowej salsie z tymiankiem z dodatkiem 
ryżu confetti z papryczkami i bukietem warzyw na gorąco

Rogoût królewskie z kluseczkami

WESELE EUROPEJSKIE – 260 zł/os.

Menu serwowane
Przystawka

Zupa

Danie główne

Dodatki

Deser

Zimny bufet

Ciepłe danie serwowane przed 24:00

Ciepłe danie serwowane po 24:00



Krem ze szparagów z drobiowymi kluseczkami

Saltimbocca 
Filet z kurczaka z suszonymi pomidorami i mozarellą
Parmigiana

Kluseczki bazyliowe
Ziemniaki purée tymiankowe
Ziemniaki opiekane z ziołami
Surówka letnia
Marchew duszona z rozmarynem
Sałatka z mozarellą skropiona dresingiem

Suflet czekoladowy z lodami waniliowymi 

Indyk w maladze
Schab pieczony z morelami
Deska serów
Łosoś z dipem ziołowym i kaparami
Sałatka z czerwonej fasoli z wołowiną 
Sałatka z grillowanym kurczakiem i dipem czosnkowym
Sałatka z karczochów
Grillowane warzywa z sosem ziołowym
Koreczki caprese ze świeżą bazylią
Quiche lorraine
Tymbalik z ryby
Jajka z pastą z krewetek
Dip czosnkowo-twarogowy oraz chrzanowo - cytrynowy
Wybór pieczywa
Masło w trzech smakach

Dorada pieczona w ziołach z sosem winnym podana 
z opiekanymi ziemniakami i grillowaną cukinią

WESELE ŚRÓDZIEMNOMORSKIE – 280 zł/os.

Menu serwowane
Zupa

Danie główne

Dodatki

Deser

Zimny bufet

Ciepłe danie serwowane



Pakiet napojów bezalkoholowych zimnych 
i gorących – od 22 zł/os. 
Wino, piwo, wódka – od 81 zł/os. 
Wino, wino musujące, piwo, wódka, whisky, gin 
– 138 zł/os. 

PAKIETY NAPOJÓW (od 4 do 10 h)

Organizację transportu – wynajem ekskluzywnej 
limuzyny lub bryczki (konnego zaprzęgu)
Niepowtarzalny  wystrój sali - specjalny wystrój 
kwiatowy stołów i bufetów
Oprawę muzyczno–artystyczną
Organizacje sesji zdjęciowej w pięknych ogrodach 
Hotelu Belweder
Przygotowanie drobnych prezentów dla Państwa 
Gości
Organizację poprawin w Chacie Grillowej

NA PAŃSTWA ŻYCZENIE ZADBAMY RÓWNIEŻ O:



Hotel ***** BELWEDER
ul. Zdrojowa 15, 43-450 Ustroń
tel. +48 854 85 52/72
e-mail: marketing@hotelbelweder.pl
www.hotelbelweder.pl
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