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 serwowane 220 zł/os.
PRZYSTAWKA

Łosoś gravlax, sałatka z marynowanego ogórka,
ziemia jadalna, puder z oliwy koperkowej
lub
Polędwica wołowa, rukola, pomidorki cherry,
owoce granatu, emulsja balsamiczna

ZUPA

Rosół z kury, makaron
lub
Esencja wołowa, kurki, kluseczki drobiowe
lub
Krem z podgrzybka, chips z boczku, prażone orzechy

DANIE GŁÓWNE

Połowa pieczonej kaczki, modra kapusta, jabłka,
pyzy drożdżowe, sos własny
lub
Sandacz, czarna soczewica, brukselka, sos z korniszonów

DESER

Lodowa Melba
lub
Mus waniliowy, maliny, lody straciatella

ZIMNY BUFET (2 porcje / os.)

Tatar ze śledzia, konfitura z czerwonej cebuli
Tatar wołowy, jajko przepiórcze
Polędwiczka wieprzowa sous vide, czosnek niedźwiedzi
Rostbef po angielsku
Roladka z kurczaka, suszone pomidory, zielone szparagi
Tapasy: szynka dojrzewająca, wędzona ryba,
papryczki faszerowane serkiem, oliwki królewskie,
ser pleśniowy

SAŁATKI (1 porcja / os.)

Świeże liście rukoli, kurczak, ser feta, pomidorki cherry,
emulsja balsamiczna
Mix sałat, sezonowe warzywa, vinegrette
Sosy: cumberland, zielone curry, czosnkowy
Pieczywo, masło smakowe

ŚNIADANIE
Zupa

Bogracz
lub
Żurek na białej kiełbasie

Danie

Ossobuco alla milanese z gremolatą
lub
Szaszłyk z polędwicy wieprzowej, szynka dojrzewająca, cukinia, pomidory, sos chilli
Pieczywo, masło

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 serwowany przez Szefa Kuchni
z sosem grzybowym oraz pieczywem: 20 zł/os.

Kontakt: Joanna Gulczyńska / joanna.gulczynska@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

