Wesele
Hotel Szyszko*** to idealne miejsce do zorganizowania wyjątkowego
i niezapomnianego przyjęcia weselnego. Pragniemy spełnić Państwa marzenie
o niepowtarzalnej uroczystości, które na trwale zapisze się w pamięci Waszej,
jak i wszystkich zaproszonych gości.
Z przyjemnością podejmiemy się organizacji tego wyjątkowego dnia, wsłuchując się uważnie
w Państwa sugestie i życzenia dotyczące przebiegu wydarzenia. Ze swojej strony
zapewniamy wieloletnie doświadczenie w branży weselnej, profesjonalną obsługę, wysokiej
jakości, smaczne jedzenie, salę balową z wszelkimi udogodnieniami oraz miłą i sprawną
współpracę.

Kompleksowa oferta weselna zawiera:
- tradycyjne przywitanie Pary Młodej chlebem i solą,
- kieliszek wina musującego serwowany wszystkim Gościom,
- przestronną, klimatyzowaną salę mogącą pomieścić do 300 osób,
- kolorowe, sufitowe oświetlenie ledowe,
- sprzęt multimedialny (ekran, rzutnik),
- podest sceniczny podwyższający stół Pary Młodej,
- nakrycie stołów elegancką porcelaną i sztućcami,
- dekoracyjny podtalerz,
- wyśmienite menu obejmujące: pięć dań gorących, jedenaście przekąsek zimnych w tym
różnorodne sałatki mięsne, bezmięsne, rybne, warzywne - do wyboru,
- ekspres do kawy,
- dyspenser do schłodzenia soków owocowych,
- fontannę alkoholową (asortyment do fontanny zapewniają Gospodarze),
- chłodziarkę do piwa butelkowego,
- klimatyzowany pokój dla Nowożeńców oraz schłodzone wino musujące, a także chwile
relaksu w jacuzzi i saunach.

Oferta Silver - dania na gorąco:
I. Na powitanie zupa serwowana indywidualnie lub zbiorowo.
II. Danie gorące podawane zbiorowo, na półmiskach
(cztery rodzaje mięs, dodatki ziemniaczane, zestaw surówek).

III. Danie gorące podawane zbiorowo na półmiskach
(dwa dania mięsne lub rybne, dodatki ziemniaczane, warzywa).
IV. Danie gorące podawane zbiorowo na półmiskach
(dwa rodzaje mięs, dodatki ziemniaczane).
V. Danie gorące podawane indywidualnie dla każdego
(dwa rodzaje zup do wyboru).
Uzupełnieniem dań gorących będą różnorodne przekąski, sałatki i dodatki:
- jedenaście przekąsek zimnych i sałatek do wyboru: mięsne, bezmięsne, rybne, warzywne,
mięsno-warzywne,
- pieczywo mieszane,
- owoce sezonowe,
- napoje zimne (3 litry/osobę): Coca – Cola, Fanta, Sprite, Fuze Tea, Kropla Beskidu, soki
owocowe,
- napoje gorące bez limitu: kawa, herbata, dodatki bufetowe (śmietanka, cytryna), ekspres do
kawy.

Ciasto, tort, rybę wędzoną, alkohol zapewniają Gospodarze przyjęcia.

Cena 270,00 zł/os.

Oferta Gold - dania na gorąco:
I. Na powitanie zupa serwowana indywidualnie lub zbiorowo.
II. Danie gorące podawane zbiorowo na półmiskach
(cztery rodzaje mięs, dodatki ziemniaczane, zestaw surówek).
III. Danie gorące podawane zbiorowo na półmiskach
(trzy dania mięsne lub rybne, dodatki ziemniaczane, warzywa).
IV. Danie gorące podawane zbiorowo na półmiskach
(dwa rodzaje mięs, dodatki ziemniaczane).
V. Danie gorące podawane indywidualnie dla każdego
(dwa rodzaje zup do wyboru).
Uzupełnieniem dań gorących będą różnorodne przekąski, sałatki i dodatki:
- dwanaście przekąsek zimnych i sałatek do wyboru: mięsne, bezmięsne, rybne, warzywne,
mięsno-warzywne,

- ryba wędzona (70 g/osobę),
- pieczywo mieszane,
- owoce sezonowe,
- pięć rodzajów ciast domowego wypieku (70 g/osobę),
- duży regionalny sękacz (1 szt./60 osób),
- alkohol – wódka (0,5 l/osobę dorosłą),
- wino białe lub czerwone (0,75 l/10 osób dorosłych),
- napoje zimne (3 litry/osobę) – Coca – Cola, Fanta, Sprite, Fuze Tea, Kropla Beskidu, soki
owocowe,
- napoje gorące bez limitu: kawa, herbata, dodatki bufetowe (śmietanka, cytryna), ekspres do
kawy.
Dodatkowo wybierając pakiet Gold, otrzymujecie Państwo:
- pokrowce na krzesła,
- pojemniki jednorazowe do spakowania żywności pozostałej po przyjęciu weselnym,
- fontanna czekoladowa
- fontanna alkoholowa z asortymentem
- podświetlenie bufetu słodko – kawowego,
- napisy do wyboru: „LOVE” i „Miłość”.
Tort weselny zapewniają Gospodarze przyjęcia.
Cena: 390,00 zł/os.

Przykładowe menu weselne
Aperitif:
Kieliszek wina musującego dla wszystkich Gości.
I danie gorące serwowane indywidualne:
Krem z pora z aromatycznym prażonym boczkiem.
II danie gorące serwowane zbiorowo na półmiskach:
Pieczona rolada z indyka z żurawiną, serwowana z brzoskwinią i ananasem.
Aromatyczna pieczeń wieprzowa z czosnkiem i rozmarynem.
Golonka gotowana w ciemnym piwie, zapieczona w miodzie i musztardzie francuskiej.
Peklowany karczek duszony w grzybach.
Purée selerowo-ziemniaczane.
Marchew glazurowana w cytrusach.
Kompozycja sałat sezonowych lub zestaw surówek.
III danie gorące serwowano zbiorowo na półmiskach:
Soczyste żeberka w pikantnej, pomidorowo - paprykowej marynacie.
Pieczone udka kurczaka w miodzie i sezamie podane z risotto warzywnym.
IV danie gorące serwowano zbiorowo na półmiskach:
Szaszłyki drobiowe z cukinią, papryką i wędzoną szynką.
Pierś z kurczaka faszerowana grzybami, kaszą gryczaną i boczkiem.
V danie gorące serwowane indywidualnie:
Zupa curry z kurczaka z mleczkiem kokosowym lub aromatyczny żurek z jajkiem i kiełbasą.

Usługi oferowane przez Hotel za dodatkową opłatą:
- tradycyjny wóz wiejski z regionalnymi przekąskami, m.in. różnego rodzaju wędzone
mięsiwo, kaczki faszerowane, kindziuki, kiełbasy swojskie, gliniany słój ze smalcem, ogórki
kiszone, chleb wiejski,
- w atrakcyjnych cenach oferujemy: ryby wędzone, ciasta domowego wypieku oraz szeroki
wybór alkoholi (dotyczy oferty SILVER)
- fontanna czekoladowa z sezonowymi owocami i dodatkami (nie dotyczy oferty GOLD)
- open drink bar – profesjonalna obsługa barmańska; specjalnie wybrany asortyment koktajli,
drinków alkoholowych oraz bezalkoholowych,
- barmix – automatyczny barman, który przygotowuje drinki,
- pokrowce na krzesła (dotyczy oferty SILVER),
- podświetlenie stołów (dotyczy oferty SILVER),
- napisy: „LOVE” i „Miłość” do wyboru (nie dotyczy oferty GOLD),
- kącik dziecięcy z opieką profesjonalnych animatorów posiadających doświadczenie
w pracy z dziećmi, którzy zapewnią moc atrakcji najmłodszym Gościom, dbając
o komfort pozostałych - cena ustalana indywidualnie, w zależności od ilości dzieci,
- zabezpieczenie przyjęcia przez profesjonalną agencję ochrony.

Rabaty:
- konsumpcja dzieci do lat 4 – bezpłatna; w przypadku potrzeby dostawienia oddzielnego,
odpłatnego krzesła dla dziecka do lat 4 przy stole, Gospodarze zobowiązują się powiadomić
Hotel o tym fakcie (płatność wynosi wówczas 30% stawki osoby dorosłej),
- konsumpcja dzieci do lat 12 – płatna 50% stawki osoby dorosłej,
- na organizację kolejnych imprez Nowożeńców w naszym Hotelu oferujemy specjalne
rabaty.

Informacje dodatkowe:
- przyjęcie weselne trwa do godziny 04:00,
- dopłata za każdą dodatkową godzinę wynosi 800,00 zł,
- dysponujemy chłodniami, w których możemy przechować alkohol i żywność, dostarczone
przez Gospodarzy przed przyjęciem weselnym,
- posiadamy stoły prostokątne oraz okrągłe, a ich wybór i ustawienie jest uwarunkowane
ilością uczestników przyjęcia i wspólnymi uzgodnieniami,
- wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, jesteśmy w stanie skomponować różnego
rodzaju menu: wegetariańskie, dziecięce oraz dla osób na innych dietach,
- w przypadku przyjęcia weselnego organizowanego w dni świąteczne, takie jak Boże
Narodzenie czy Wielkanoc koszt imprezy wzrasta o 30%.
- oferta ważna do 31.12.2022 r.

Z przyjemnością możemy polecić Państwu usługi:
- dekoracji sali i stołów, kościoła oraz samochodu,
- oprawy muzycznej,
- fotografa, kamerzysty

Poprawiny
Poprawiny są idealną okazją do podsumowania przyjęcia weselnego. Profesjonalna obsługa
oraz przyjazna atmosfera pozwolą na doskonałą zabawę wszystkich Gości.
Podczas przyjęcia serwowane są: dania gorące, zimne przekąski, sałatki, surówki, owoce,
napoje, kawa, herbata, itp.
Cena: 60,00 zł/os.
Informacje dodatkowe: poprawiny w godzinach: 12:00 - 17:00 - bez dodatkowych opłat.
Dopłata za każdą dodatkową godzinę wynosi 500,00 zł.

Nocleg w promocyjnej cenie
Dysponujemy 140 miejscami noclegowymi w klimatyzowanych pokojach 1,2,3 – osobowych
oraz apartamentach. Posiadamy pokoje dla osób niepełnosprawnych, a także łóżeczka dla dzieci
do 2 lat. Doba hotelowa w hotelu trwa od godziny 16:00 do godziny 12:00 kolejnego dnia.
Dla Gości przyjęcia weselnego przygotowaliśmy specjalną ofertę promocyjną doby weselnej
w cenie 110,00 zł/osoba.

Chętnie umówię się z Państwem na spotkanie, w trakcie którego oprowadzę po Hotelu,
omówimy szczegółowo menu oraz pozostałe kwestie organizacyjne.
W przypadku dodatkowych pytań lub rezerwacji proszę o kontakt: tel. 605 665 525.
Pozostaję do Państwa dyspozycji i serdecznie zapraszam do współpracy.

Agnieszka Makowska

