OFERTA WESELNA
Każda Młoda Para planująca zawarcie małżeńskiego związku pragnie, aby tego dnia wszystko było
niepowtarzalne. Dlatego by ten jedyny dzień w życiu okazał się sukcesem, zapraszamy do organizacji
wymarzonego przyjęcia weselnego w Arbiter Hotel *** w Elblągu.
Do Państwa dyspozycji oddajemy Restauracje Arbiter która pomieści do 60 osób oraz unikatowe
Atrium hotelowe które pomieści do 200 osób.

Na Państwa życzenie w czasie przyjęcia weselnego, dodatkowymi atrakcjami mogą być:
Nocleg w Arbiter Hotel dla gości weselnych w promocyjnych cenach
Strojenie sali cena do uzgodnienia :
- Żywe dekoracje
- Falbany
Oprawa muzyczna cena do uzgodnienia :
- Zespół
- DJ
- Operator artystyczny
Fotograf i kamerzysta cena do uzgodnienia
Limuzyna cena do uzgodnienia
Atrakcje wieczoru cena do uzgodnienia :
- Pokaz pary tanecznej
- Pokaz rycerzy
- Szczudlarze
- Wypuszczanie gołębi przez Parę Młodą
- Karaoke

Propozycja weselna nr 1 w cenie 140,00 zł/os
Powitanie chlebem, solą i lampką wina musującego
Obiad podany do stołu
Rosół z makaronem swojskim
Zrazik drobiowy w sosie kurkowym, ziemniaki, zestaw surówek
Sok owocowy 250 ml
Zimne przystawki w formie bufetu szwedzkiego lub podane do stołu na półmiskach
Półmisek mięs pieczystych
Ryba po grecku
Mix sałat włoskich podane z grillowanym kurczakiem, pomidorem i ogórkiem w sosie vinegear
Jajka faszerowane w 3 smakach
Rolada z pstrąga w galarecie
Rózki z szynki z serkiem mascarponem
Sałatka Caprese z mozzarellą
Marynaty
Masło
Pieczywo

Ciepłe danie po północy
Szynka pieczona w sosie myśliwskim, ziemniaki, buraczki zasmażane
Gorąca zupa podana po 3:00
Barszcz czerwony z pasztecikami
Bufet:
Ciasta różne
Owoce
Kawa, herbata

Poprawiny 35,00 zł/osoba
Obiad + potrawy z wesela

Prezent dla Nowożeńców – apartament hotelowy na noc poślubną!

Propozycja weselna nr 2 w cenie 160,00 zł/os
Powitanie chlebem, solą i lampką wina musującego
Obiad podany do stołu
Krem serowy z migdałami prażonymi
Polędwiczki grillowanie podane na grzybkach leśnych, ziemniaki opiekane, warzywa blanszowane
Zraz wołowy w sosie własnym podany z ziemniakami i zasmażanymi buraczkami
Sok owocowy 250 ml
Zimne przystawki w formie bufetu szwedzkiego lub podane do stołu na półmiskach
Półmisek mięs pieczystych
Wykwintne nadziewane babeczki w trzech smakach
Trójkolorowe trio śledziowe
Mix sałat włoskich z mieszanką serów, kurczakiem grillowanym, mandarynką i prażonym słonecznikiem w sosie
miodowo-balsamicznym
Jajka faszerowane łososiem
Dorsz w zalewie octowej
Tymbaliki drobiowe
Koreczki serowe
Masło
Pieczywo

Ciepłe danie po północy
Gulasz myśliwski, kluski śląskie, czerwona kapusta zasmażana
Gorąca zupa podana po 3:00
Żur myśliwski z jajkiem
Bufet:
Ciasta różne
Owoce
Kawa, herbata

Poprawiny 35,00 zł/osoba
Obiad + potrawy z wesela

Prezent dla Nowożeńców – apartament hotelowy na noc poślubną!

Propozycja weselna nr 3 w cenie 170,00 zł/ os
Powitanie chlebem, solą i lampką wina musującego
Obiad podany do stołu
Żurek z kurkami podany w chlebku
Zraz wołowy w sosie myśliwskim, ziemniaki, buraczki zasmażane na maśle
Sok owocowy 250 ml
Zimne przystawki w formie bufetu szwedzkiego lub podane do stołu na półmiskach
Karkówka faszerowana śliwką i morelą
Rolada z boczku pieczonego
Dorsz w galarecie
Befsztyk tatarski
Śledzik z cebulką
Sałatka grecka
Deska serów różnego rodzaju
Jajko w sosie tatarskim
Sałatka z grillowanym kurczakiem
Wykwintne babeczki z pastą łososiową
Masło
Pieczywo
Ciepłe danie po północy
Udko kaczęce pieczone w sosie żurawinowo-wiśniowym, puree bazyliowe, kapusta kiszona po staropolsku
Gorąca zupa podana po 3:00
Flaczki wołowe
Bufet:
Ciasta różne
Owoce
Kawa, herbata

Poprawiny 35,00 zł/osoba
Obiad + potrawy z wesela

Prezent dla Nowożeńców – apartament hotelowy na noc poślubną!

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

Arbiter Hotel***
ul. Plac Słowiański 2, 82-300 Elbląg, tel:55/ 230-61-36, kom.500-055-051 lub 502-456-896
KRS:0000167876 REGON:170407480 NIP:578-24-20-663 www.arbiterhotel.pl
e-mail:marketing@arbiterhotel.pl

