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Miejsce

jak z bajki ...

Jeżeli od zawsze marzyli Państwo o Przyjęciu Weselnym w bajecznym
miejscu to nasz obiekt jest Państwu przeznaczony.
Urokliwa lokalizacja w malowniczym obszarze wzgórz ostrzeszowskich oddaje
klimat, którego nie zaznacie Państwo nigdzie indziej.
Dookoła rozrastające się przepiękne lasy iglaste z licznymi jałowcami, plaża
zaledwie jeden krok od Sali Weselnej, przepiękny Zalew Blewązka i świeże, czyste
powietrze z dala od miejskiego zgiełku to właśnie to co nas wyróżnia.
Dysponujemy nowoczesną Salą Weselną, która przeszła całkowitą renowację
w czerwcu 2020 roku. Całość została zaprojektowana w bardzo modnych,
a zarazem stonowanych odcieniach bieli i szarości.
Wychodząc naprzeciw modzie jaka przypłynęła do nas z zachodu, dajemy Państwu
wybór pomiędzy zorganizowaniem przyjęcia w nowoczesnym stylu glamour przy
dużych, okrągłych stołach a przyjęciem bardziej tradycyjnym przy stołach
prostokątnych.
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W ofercie weselnej
proponujemy Państwu
T radycyjne powitanie Młodej Pary chlebem i solą
Toast powitalny

Nowoczesną aranżację sali
Duży taras z widokiem na Zalew Blewązka
Profesjonalną i dyskretną obsługę
Rzutnik multimedialny do wyświetlania zdjęć i pamiątek rodzinnych
Luksusowy Apartament dla Pary Młodej na noc poślubną

Rabat na pokoje dla Gości Weselnych
Możliwość udostępnienia samochodu wodnego lub kajaku na sesję Młodej Pary
Pełne doradztwo w zakresie organizowanego przyjęcia

WESELE W OTOCZENIU PIEKNA NATURY

,

Menu Weselne
180 zł od osoby

Ceremonia powitania Państwa Młodych
Tradycyjne powitanie Pary Młodej chlebem i solą
Toast Młodej Pary
Rytualny toast, po którym Para Młoda wyrzuca za siebie i rozbija kieliszki na poczet udanego
małżeństwa
Aperitif
Przyjęcie w Sali Weselnej Pary Młodej wraz z wszystkimi Gośćmi, wzniesienie toastu szampanem

Pierwsze danie:

Rosół Królewski podany z makaronem

Drugie danie:

De Volaille po francusku z masłem, serem oraz natką pietruszki
Stek wieprzowy mielony z posiekanymi pieczarkami i cebulką
Tradycyjny kotlet schabowy smażony na smalcu
Pieczona pierś drobiowa wypełniona szpinakiem i suszonymi pomidorami
Pieczeń wieprzowa w sosie własnym
Kluski Śląskie, Ziemniaki
Bukiet surówek, kapusta zasmażana
Sos pieczeniowy

Zimna płyta:

Karkówka opiekana w ziołach
Schab faszerowany śliwką i morelą
Zawijana rolada z boczku
Marynaty sezonowe
Galaretka drobiowa z julienami warzywnymi
Jajko Garnirowane
Włoska Sałatka Caprese
Sałatka Gyros
Mini tortille z wędzonym łososiem, zielonym ogórkiem i serkiem chrzanowym
Śledziki podane w dwóch odsłonach
Zestaw sosów do przekąsek: żurawina, tzatziki, musztarda, chrzan
Masło wiejskie
Pieczywo jasne i ciemne

I Kolacja:

Flaczki po staropolsku lub gulasz z kociołka
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II Kolacja:

Chili con Carne

III Kolacja:

Aksamitny barszcz czerwony podany ze złocistym krokietem

Bufet:

Selekcja kaw i herbat uzupełnianych przez cały czas trwania przyjęcia
W Państwa gestii pozostają napoje i alkohol oraz opcjonalnie ciasta i tort.

Powyższe menu stanowi podstawę przy planowaniu spersonalizowanej oferty dla Pary Młodej.

Pozycje dodatkowe
Desery:

Fontanna:
czekoladowa

Ciasta (400g/os.) 23zł/os.
Desery lodowe 10zł/os.
Koktajle owocowe 9zł/os.
Tort - według wyceny indywidualnej
4kg czekolady, 5kg owoców 470 zł
6kg czekolady, 7kg owoców 640 zł

Zimna płyta:
premium

Carpaccio z wybornej polędwicy wołowej
Deska włoskich serów i wędlin z zaprzyjaźnionej swojskiej wędzarni
Tradycyjny Tatar z doskonałej polędwicy wołowej
Ekskluzywny, Różowy Tatar z Łososia Norweskiego
Pakiet: 15,00 zł/os.

Kolacja IV:

Staropolski udziec wędzony i pieczony z raciczką, pieczone ziemniaki,
kapusta zasmażana 20zł/os.
Faszerowany, pieczony świniak - według wyceny indywidualnej
Boeuf Strogonow 18zł/os.

Wiejski stół:

Kompozycja wiejskich kiełbas
Kaszanka z czosnkiem i majerankiem
Salceson aromatyzowany wyselekcjonowanymi przyprawami
Pasztet z dziczyzny
Szynka wiejska wędzona
Ogórek kiszony
Smalec ze skwarkami
Chleb wiejski
Ćwikła, Żurawina, Chrzan, Musztarda
Pakiet: 20,00 zł/os.
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Poprawiny
Podczas poprawin serwujemy wszystkie dania z dnia poprzedniego oraz dwudaniowy świeży obiad
na gorąco.
Czas trwania: 14:00 - 20:00
Koszt poprawin: 50 zł/os.

Dane kontaktowe
ul. Tetmajera 4, 63-507 Kobyla Góra
Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy "Nad Zalewem"
www.nadzalewem.com.pl
Rezerwacje, organizacja przyjęć
Danuta Lech, tel. 504 185 215
Szymon Stysiak, tel. 501 092 615
Kontakt mailowy
biuro@nadzalewem.com.pl

facebook.com/NadZalewemKobylaGora
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