Oferta Weselna TURKUSOWA
dla minimum 50 osób

Oferta Weselna Regent Warsaw Hotel
Ślub Twoich Marzeń

340 PLN
REGENT WARSAW HOTEL oferuje:
Wynajęcie Sali Balowej z dostępem do światła dziennego
Trzydaniowe, serwowane menu wraz z bufetem ciepłych
i zimnych dań, deserów i zupą serwowaną o północy
Pakiet napojów zawierających czerwone i białe wino, polską wódkę, piwo,
soki owocowe, wodę gazowaną i niegazowaną, kawę i herbatę, softy
Kompozycje kwiatowe na stołach weselnych
Eleganckie pokrowce na krzesłach
Drukowane karty menu, wizytówki dla gości weselnych oraz plan stołów
Czerwony dywan przed wejściem do hotelu
Opiekuna dedykowanego do organizacji wesela na terenie hotelu
W prezencie od REGENT WARSAW HOTEL
oferujemy Państwu dodatkowe usługi:
Lampkę wina musującego lub soku dla każdego gościa jako drink powitalny
Mini przekąski podczas koktajlu powitalnego
Tradycyjne powitanie chlebem weselnym i solą
Luksusowy apartament dla Młodej Pary ze śniadaniem
Owoce, pralinki i butelka szampana jako specjalny upominek powitalny w
apartamencie
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Specjalna oferta cenowa
Specjalna cena za pokoje dla gości weselnych
Menu dla dzieci: do 6 lat bezpłatnie, od 7 do 12 lat 50 % zniżki
Bogaty wybór tortów weselnych
Kącik dla dzieci wraz z profesjonalną opieką animatora
Specjalny pakiet na „poprawiny” w wysokości 165 PLN od osoby z
pakietem napoi (winem białym i czerwonym, piwem, sokami, wodą
mineralną, kawą i herbatą)
Zniżka na organizację kolejnych imprez rodzinnych (chrzciny,
urodziny, imieniny, komunie i rocznice ślubu)
Inne
Para Młoda przy realizacji przyjęcia weselnego w REGENT WARSAW
HOTEL może skorzystać z rabatów na zabiegi kosmetyczne
na twarz i ciało w Wellness Club Regent
REGENT WARSAW HOTEL może zaproponować ofertę oprawy
muzycznej podczas przyjęcia weselnego – muzyka na żywo lub DJ.
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Oferta cenowa ważna do dnia 31.12.2020 r. Podana cena jest ceną brutto, za osobę.
Hotel zastrzega sobie prawo do modyfikacji cen w przypadku zmiany wysokości stawek podatku VAT

Menu I
Powitalny koktajl
Wybór Szefa Kuchni
DANIA SERWOWANE
Przystawka
Tatar z wędzonego łososia, tarta z buraków,
salsa z czerwonej papryki, sos jogurtowy
Danie główne
Polędwica wieprzowa, risotto z kaszy perłowej, tagliatelle
z cukinii, sos tymiankowy
Deser
Miodowe parfait, sałatka z wiśni, sos z maku

DANIA BUFETOWE
Przystawki
Domowym sposobem wędzony morszczuk, sos chimichuri
Pieczona pierś indyka z sosem z tuńczyka i kaparami
Sałatka z makaronu gryczanego z młodym szpinakiem i papryką
Sałatka ze świeżych warzyw z marynowanymi ziołami i serem feta
Pomidory z mozzarellą i sosem pesto
Wybór sałat z dressingami i dodatkami
Dania główne
Pierś z kurczaka z grilla, ragout grzybowe ze świeżymi ziołami
Pieczony dorsz w sosie z limonki z szafranem
Pierogi z kapustą i grzybami
Ziemniaki puree
Wybór warzyw sezonowych
Desery
Wybór tartoletek z owocami
Tarta czekoladowa z jabłkami i kardamonem, sos waniliowy
Sernik z żurawiną
Owoce sezonowe aromatyzowane miętą
Mus z białej i czarnej czekolady
Zupa o północy
Flaki
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Menu II
Powitalny koktajl
Wybór Szefa Kuchni
DANIA SERWOWANE
Przystawka
Suszone domowym sposobem pomidory, mozzarella buffallo,
kawior z bakłażana, pesto ze świeżej bazylii
Danie główne
Pierś z kurczaka faszerowana szpinakiem, ciastko z polenty
z grzybami, imbirowa marchew
Deser
Beza z kremem mascarpone i świeże truskawki

DANIA BUFETOWE
Przystawki
Sałatka z grillowanych kalmarów z pieczonymi warzywami, jajkiem
poszetowym i świeżymi ziołami
Wołowina z grzybami i sosem musztardowym
Papryka zapiekana z francuskim serem, sos ze świeżych pomidorów
Sałatka meksykańska z kukurydzy, czerwonej fasoli i kruszonych
nachosów
Wybór grillowanych warzyw z oliwą z oliwek
Wybór sałat z dressingami i dodatkami
Dania główne
Smażony filet z dorady z kompotem z limonki, tymianku i cebuli
Pieczone żeberka wieprzowe w stylu Luisiana
Szpinak z serem ricotta z domowym cannelloni
Zapiekane ziemniaki z ziołami
Warzywne ratatouille
Desery
Strudel jabłkowy z sosem waniliowym
Tiramisu
Mus kawowo-czekoladowy
Mini ciasto marchewkowe
Wybór świeżo krojonych owoców
Zupa o północy
Żurek z białą kiełbasą i grzybami
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Menu III
Powitalny koktajl
Wybór Szefa Kuchni
DANIA SERWOWANE
Przystawka
Wołowina wędzona domowym sposobem, rukola, suszone
pomidory i kawior z bakłażana
Danie główne
Filet z dorady, risotto milanese, smażony szpinak oraz piana
z atramentem kałamarnicy
Deser
Ciasto czekoladowo-orzechowe z sosem z passion fruit

DANIA BUFETOWE
Przystawki
Sałatka z krewetek z pieczonymi słodkimi ziemniakami i groszkiem
cukrowym
Smażony kurczak cytrynowy, sałatka ze świeżych ziół
Pieczone warzywa sezonowe z oliwkami
Sałatka z grzybów leśnych z dressingiem pietruszkowym
Wytrawna tarta ze szpinaku, koziego sera i marynowanych buraków
Wybór sałat z dressingami i dodatkami
Dania główne
Pieczony miętus, sos ze skorupiaków
Pieczone nóżki kaczki w sosie jabłkowo – żurawinowym
Ravioli grzybowe z kremowym sosem truflowym
Kasza jęczmienna wiejska z oliwą kukurydzianą
Zapiekane brokuły z serem
Desery
Crème Brûlée
Sernik z suszonymi owocami
Tarta z truskawkami i kremem Marsala
Ciasto czekoladowe z passion fruit
Sałatka ze świeżych i marynowanych owoców
Zupa o północy
Barszcz czerwony z uszkami
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Zapraszamy do kontaktu
REGENT WARSAW HOTEL
Dział Organizacji Eventów i Konferencji
Ul. Belwederska 23
00-761 Warszawa, Polska
Tel: +48 22 558 10 11
Fax: +48 22 558 12 35
E-Mail: regent-event@regent-warsaw.com
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Ślub Twoich Marzeń

