WESELE 2019
Dzień ślubu to wyjątkowe wydarzenie w życiu każdego człowieka. To bardzo szczególny dzień. Organizując
wesele w Hotelu Omega*** mogą Państwo być pewni, że zarówno Para Młoda, Rodzice oraz Goście
zapamiętają ten dzień jako wspaniałe przeżycie. Wyśmienita kuchnia oraz profesjonalna obsługa sprawią, że
przyjęcie zorganizowane u nas pozostanie przepięknym wspomnieniem.
Każdy z Państwa wyobraża sobie ten dzień w szczególny sposób. Niektórzy planują tradycyjną uroczystość, inni
chcieliby, aby była ona nowoczesna i oryginalna, a w szczególności unikatowa ze względu na elementy, których
nikt jeszcze nie miał na swoim przyjęciu. My jesteśmy po to, aby to marzenie spełnić.
Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie, zarówno wystrój jak i menu sprawią, że poczują się Państwo
wyjątkowo. Mamy możliwość zorganizowania kameralnego przyjęcia weselnego liczącego kilkanaście osób jak
również bankietu nawet dla 300 gości.
Proponowane usługi dodatkowe:
 Aranżacja sali weselnej,
 Oprawę muzyczną
oraz dodatkowe atrakcje,
 Profesjonalne oświetlenie
 Live cooking
 Stoły tematyczne

Sale bankietowe:
Sala bankietowa Concordia:
Przyjęcia do 150 osób.
Nowoczesna sala bankietowa z widokiem na jezioro
( 300 m2 otwartej przestrzeni).
Jednym z atutów sali jest możliwość dowolnej aranżacji
przestrzeni na Państwa potrzeby oraz wyjście na taras.
Sala bankietowa Nautica:
Przyjęcia do 150 osób.
Proponujemy Państwu przyjęcia zasiadane
przy okrągłych stołach 8-mio i 10-cio osobowych,
bądź atrakcyjnie przy wspólnym stole.

ZAPRASZAM DO KONTAKTU!
Klaudia Łuka mail: k.luka@omegahotel.pl tel: 887 197 007

Informacje ogólne na rok 2019:
1. Potwierdzeniem rezerwacji sali na przyjęcie weselne jest przedpłata w kwocie 4000zł
2. Ostateczną ilość osób do usługi gastronomicznej należy podać w formie pisemnej lub bezpośrednio u osoby
koordynującej ze strony Hotelu w terminie nie później niż 8 dni przed przyjęciem weselnym.
3. Nie później niż 30 dni przed weselem należy wpłacić zaliczkę w wysokości 80% kosztów zamówienia – po
dokładnym ustaleniu menu oraz dodatkowych świadczeń.
4. Pozostała kwota za organizację przyjęcia weselnego powinna zostać uiszczona na konto Hotelu najpóźniej w
tygodniu poprzedzającym imprezę.
5. Przyjęcie weselne może trwać maksymalnie do godziny 05:00.
6. Przyjęcie poprawinowe może trwać maksymalnie do godziny 17.00.
7. Hotel za dodatkową opłatą dopuszcza możliwość dostarczenia we własnym zakresie alkoholu (z banderolą) i
napoi zimnych. W zamian Hotel pobiera opłatę korkową w wysokości 15zł za napoje i alkohol za każdą osobę
pełnopłatną uczestniczącą w imprezie.
8. W przypadku zamówienia alkoholu i napoi z Hotelu Omega –alkohol jest liczony za każdą otwartą butelkę –
w cenie od 42zł /0,5 l (cena zależna od rodzaju), natomiast napoje 1,5 l/os (gazowane i niegazowane) w cenie
15 zł od osoby dorosłej oraz 10 zł od dziecka.
9. W cenie przyjęcia oferujemy :
-powitanie chlebem i solą,
-przygotowanie kieliszków (woda lub wódka) do tradycyjnego rozbicia,
-bezpłatny parking monitorowany,
-bezpłatny pokój superior dla Pary Młodej z widokiem na jezioro

10. Istnieje możliwość indywidualnego dobrania menu.
(cena nie niższa jednak niż 180 zł)- Szef Kuchni przygotuje indywidualną kalkulację.
11. Dla Gości weselnych Hotel przygotował specjalne ceny noclegów :
- 219 zł za pokój 1- lub 2- os. (w sezonie VII,VIII: 249 zł za pokój 1- lub 2 – os) oraz dostawka 50 zł ze
śniadaniem;
- w przypadku poprawin: 169 zł za pokój 1- lub 2- os. (w sezonie VII,VIII:
oraz dostawka 30 zł bez śniadania w przypadku poprawin w Hotelu Omega

189 zł za pokój 1- lub 2 – os)

-dzieci do lat 3 w łóżku rodziców- gratis.
12. Płatność za dzieci : do lat 2- gratis- bez świadczeń , od 2-10 lat -50% ceny menu, serw menu dziecięce.
13. Hotel zastrzega prawo do zmiany cen.
14 . Wszystkie podane kwoty zawierają podatek VAT.
15. Warunki organizacji poprawin ustalane są przy ustalaniu warunków organizacji wesela.

Menu Weselne cena 180 zł/os
Powitanie Państwa Młodych chlebem i solą
Zupa: Rosół z makaronem
Danie główne: Polędwiczki wieprzowe w sosie z zielonego pieprzu/ ziemniaki z wody z klarowanym masłem i
koperkiem/ warzywa królewskie z pary
Bufet zimnych przekąsek ( w stołach dodatkowo płatne 10% ceny)
Terrina z sandacza z kaparami
Pstrąg w zalewie słodko-kwaśnej
Śledź w marynacie korzennej
Roladka z kurczaka z serem kozim
Rolada wieprzowa ze szpinakiem i suszonymi pomidorami
Roast beef pieczony po angielsku
Kolorowe sałaty, marynaty, sosy zimne, pieczywo
Bufet dań gorących ( w stołach dodatkowo płatne 10% ceny)
Dorsz grillowany z sosem koperkowym
Szyneczki z kurczaka z warzywami w sosie włoskim
Strogonow wołowy
Ziemniaki opiekane w ziołach prowansalskich
Ryż kolorowy z warzywami
Warzywa królewskie z pary w maśle ziołowym
Bufet sałatkowy
Danie gorące serwowane po północy: Flaki wołowe
Bufet deserowy
Wybór ciast bankietowych: 3 rodzaje
Kawa, herbata
Woda mineralna niegazowana 0,5 l/os.

Menu Weselne cena 200 zł/ os.
Powitanie Państwa Młodych chlebem i solą
Aperitif: Toast wino musujące
Przystawka: Carpaccio z łososia
Zupa: Krem z młodych ziemniaków z bekonowym chipsem
Danie główne: Udko kacze konfitowane z kopytkami dyniowymi, w sosie botwinkowym, z białymi szparagami
Bufet zimnych przekąsek ( w stołach dodatkowo płatne 10% ceny)
Klasyczny tatar wołowy
Śledź na trzy sposoby – ze śmietaną i jabłkiem, z oliwą i cebulą, z suszonymi pomidorami,
Pstrag w zalewie octowej,
Caprese
Deska serów regionalnych,
Wybór rolad i mięs pieczonych,
Terriny mięsne i rybne
Bufet sałatkowy + 3 rodzaje sosów
Bufet dań gorących ( w stołach dodatkowo płatne 10% ceny)
Halibut w sosie cytrynowo - holenderskim
Kurczak w sosie włoskim
Mix pierogów z okrasą
Pieczeń z karkówki w sosie grzybowym
Warzywa
Babka ziemniaczana
Kasza z warzywami
Dania gorące serwowane po północy
Barszcz czerwony z pasztecikiem lub żurek z jajkiem
Bufet deserowy
Wybór ciast bankietowych – 5 rodzajów
Kosz owoców sezonowych
Kawa, herbata, woda mineralna z cytryną

Menu Weselne cena 225 zł/ os.
Powitanie Państwa Młodych chlebem i solą
Aperitif: Toast wino musujące
Przystawka: Półgęsek na młodej rzepie w musie z wina porto
Zupa: Zupa kurkowa
Główne danie: Polędwiczka wieprzowa owinięta szpekiem w sosie kurkowym, kopytka ziołowe, młode
warzywa
Bufety zimnych przekąsek ( w stołach dodatkowo płatne 10% ceny)
Bufet rybny
Wędzone ryby w całości – ryby słodkowodne
Tatar z łososia
Bufet klasyczny
Klasyczny tatar wołowy z piklami
Deska serów regionalnych
Wybór mięs pieczonych i wędlin
Terriny mięsne i rybne
Bufet rozmaitości
Prosciutto z melonem
Wątróbki opasane boczkiem w sosie francuskim
Grillowane roladki z cukinii i sera ricotta
Pomidory nadziewane kozim serem i granatami
Sałatka Cezar z pikantnym kurczakiem i grzankami
Sałata szopska z kozim serem

Bufet dań gorących ( w stołach dodatkowo płatne 10% ceny)
Sandacz w maśle
Rolada z kurczaka z pieczoną papryką
Zraziki wieprzowe
Wołowina po burgundzku
Papardelle ze szpinakiem
Warzywa grillowane z oliwą ziołową
Ziemniaki z koperkiem
Ryż jaśminowy i dziki
Live cooking
Owoce morza lub
Pieczona szynka
Dania gorące po północy:
Strogonof lub Barszcz czerwony z pasztecikiem
Bufet deserowy
Wybór ciast bankietowych – 5 rodzajów
Owoce filetowane
Kawa z ekspresu, herbata,
Woda mineralna z cytryną

STOŁY TEMATYCZNE

Stoły tematyczne 20 zł/os:
„Stół wiejski”
Wybór mięs wędzonych, smalcu, pikli i dodatków
(udziec pieczony z kością, boczek wędzony, baleron wędzony, polędwica, kiełbasa wędzona, kaszanka, smalec,
ogórki małosolne, chrzan, konfitura z żurawin i borówek)
(lub)
„Stół rybny”
Wybór ryb wędzonych, pikli i dodatków
( jesiotr, pstrąg, sielawa, węgorz)
Napoje
15zł/os. dorosłą, dzieci oraz obsługa 10zł/os.
Napoje gazowane i niegazowane 1,5 l /os
Korkowe 15 zł/os. pełnopłatną

Poprawiny
Grill 87 zł/os.
Sałatki i surówki
Sałatka bawarska
Surówka z białej kapusty
Sałatka z pomidorów
Dodatki (bufet szwedzki)
Asortyment pieczywa ciemnego i jasnego
Smalec domowy ze skwarkami
Ketchup, musztarda, chrzan
Zupa (bufet szwedzki)
Kapuśniak Mazurski
Dania z grilla
Pstrąg w całości z masłem ziołowym
Steki z udka z kurczaka
Karkówka z grilla
Kiełbasa
Kaszanka
Bigos
Ziemniaki pieczone z masłem czosnkowym
Warzywa grillowane
Desery: Ciasto drożdżowe z śliwką i kruszonką
Napoje
Kawa, herbata, woda niegazowana z cytryną

Brunch 82 zł / os
Dania zimne
Bufet sałatkowy do własnej kompozycji:
sałaty 3 rodzaje, pomidory, ogórki, oliwki,
pomidory suszone, kukurydza ziarno,
pieczarki, papryka, brokuł, cukinia,feta
Sosy: winegret miodowy, krem balsamiczny,
oliwa z oliwek, sos pikantny, czosnkowy,
Tuńczyk w oliwie, ryby, sery 2 rodzaje.
Wedliny 3 rodzaje, sery zółte 2 rodzaje
Bufet ciepły
Jajecznica na maśle
Pieczone chrupiące plastry bekonu
Buritto ( ciepła tortilla pszenna wypełniona grillowanym kurczakiem, pomidorami, sałatą lodową, i salsą
fresca )
Pieczone kiełbaski
Naleśniki
Zupa ogórkowa
Dodatki
Pieczywo ( bułki, chleb po 3 rodzaje )
Masło, ketchup, musztarda
Herbata, kawa, woda, lemoniada

