Oferta weselna
Mamy przyjemność zaoferować Państwu ofertę przyjęcia weselnego. Przestronne wnętrza
Regatta Hotel Restauracja Spa**** w Kiekrzu, wykwintna kuchnia i nowoczesna sala restauracyjna sprawią, że ten dzień będzie dniem niezapomnianym. Oferujemy przyjęcia weselne maksymalnie do 120 osób w ustawieniu klasycznym.

Menu weselne 280 zł/os.
Zupa (jedna zupa do wyboru)

Rosół domowy z makaronem
Krem z borowików z chipsem z boczku
Krem selerowy z creme fraiche

Dania gorące (trzy porcje na osobę)

Filet z kurczaka faszerowany suszonymi pomidorami i mozarellą
Polędwiczka wieprzowa w sosie łososiowo-pieprzowym
Zraz wołowy w naturalnym sosie pieczeniowym
Udko kacze pieczone z jałowcem i rozmarynem
Ryby z pobliskiego jeziora
Okoń morski podany z sałatką z alg morskich

Dodatki (dwie porcje na osobę)

Ziemniaki gotowane z koperkiem
Ziemniaki pieczone w ziołach i czosnku
Kopytka z boczkiem
Risotto szafranowe

Surówki (dwie porcje na osobę)

Surówka z marchwi, selera i białej kapusty
Modra kapusta zasmażana z jabłkiem
Warzywa gotowane na parze z masłem czosnkowym
Mix sałat z sosem vinegrette

Deser (jeden deser do wyboru)

Tiramisu z jagodami, likierem kokosowym i bazylią
Mus czekoladowy z chilli, brandy i pomarańczą

Bufet kawowy (dwie porcje na osobę)
Panna cotta, creme brulee
Domowe wypieki
(sernik oblany czekoladą, jabłecznik, brownie)
Owoce sezonowe (100 g/porcja)
Kawa, herbata, woda

Zimne zakąski (trzy porcje na osobę)

Schab nadziewany szpinakiem i serem
Pasztet z gęsiej wątroby podawany z żurawiną
Szparagi zawijane w szynkę konserwową
Tatar wołowy z jajkiem i pudrem z oliwy czosnkowej
Łosoś gravlax na konfiturze z czerwonej cebuli
Pstrąg wędzony z limonką
Krewetki w cieście filo, polane sosem chilli
Pieczywo, masło smakowe

Sałatki (jedna porcja na osobę)

Caprese z bazylią
Młody szpinak z tuńczykiem i jajkiem przepiórczym
Świeże liście rukoli podawane z serem mirabo, śliwkami marynowanymi w winie,
orzechami nerkowca i emulsją balsamiczną
Sosy zimne (tatarski, zielone curry, cumberland)

Kolacja ciepła (jedna porcja na osobę)
Żurek staropolski lub zupa gulaszowa
Ossobuco alla milanese
Szaszłyk drobiowy z boczkiem i warzywami

Cena obejmuje również:

Powitanie Pary Młodej chlebem i solą
Brak opłaty korkowej za wódkę i wino
Białe obrusy i serwetki, świeczniki
Apartament dla Nowożeńców ze śniadaniem
Bezpłatny parking hotelowy

Zakwaterowanie podczas Wesela:

Do dyspozycji Państwa oddajemy 23 komfortowo urządzone pokoje
w specjalnej cenie:
Pokój jednoosobowy 200 zł + śniadanie 35 zł/os.
Pokój dwuosobowy 230 zł + śniadanie 35 zł/os.
W cenie doby hotelowej bezpłatny dostęp do strefy Wellness & Spa:
basen z przeciwprądem, sauna fińska i turecka, jacuzzi, salka fitness.

Atrakcje dodatkowe:

Fontanna czekolady z owocami: 700 zł
Pokaz fajerwerków: 1000 zł
Stół wiejski : 25 zł/os.
Dekoracja kwiatowa stołów: 10 zł/os.
Udziec wieprzowy serwowany przez Szefa Kuchni
z sosem grzybowym oraz pieczywem: 20 zł/os.

Kontakt: Joanna Gulczyńska / joanna.gulczyńska@regattahotel.pl/ tel.: 501 221 215
Regatta Hotel Restauracja Spa**** / ul. Chojnicka 49 ; 60 -480 Poznań-Kiekrz
telefon: + 48 61 848 83 08 / mob. + 48 502 78 78 10 / fax: + 48 61 840 32 10
email: kontakt@regattahotel.pl / www.regattahotel.pl

