
Oferta przyjęcia weselnego
 

REGENT WARSAW HOTEL
BELWEDERSKA 23, WARSZAWA

 
REGENT-EVENT@REGENT-WARSAW.COM, TEL: 22 558 10 11



Dla Was...
W Regent Warsaw Hotel prawdziwie polską gościnność łączymy z wysokim poziomem obsługi.
Nasz luksusowy hotel oddaje do dyspozycji gości  246 przestronnych i komfortowych pokoi,
restaurację Venti-tre serwującą dania kuchni polskiej i śródziemnomorskiej, lobby bar Łazienki
Lounge, centrum fitness&SPA Wellness Club Regent oraz sale konferencyjne. 

Zespół serdecznych, profesjonalnych 
i pomocnych konsultantów ślubnych oraz
dedykowany opiekun zadbają, aby ten
wyjątkowy dzień był niezapomniany, a para
młoda i weselni goście mogli czerpać
przyjemność z wyśmienitego menu,
niepowtarzalnej atmosfery oraz
profesjonalnej i troskliwej obsługi. 

Sala Balowa licząca 385 m2 z możliwością
podziału na 3 mniejsze moduły i dostępem
światła dziennego, doskonale spełni
oczekiwania gości. Ta przestrzeń zapewni
wspaniałą zabawę przy muzyce na żywo lub
DJ na dużym parkiecie. Przyległe do sali
balowej foyer pozwoli na swobodne
rozmowy i odpoczynek. Pokoje gościnne, 
z których mogą skorzystać młoda para i
goście dają dodatkowy komfort przyjęcia. 

 
POZNAJ NASZĄ PRAWDZIWĄ GO�CINNO�� 

W CELU UZYSKANIA SZCZEG�ŁOWEJ OFERTY ZAPRASZAMY DO
KONTAKTU Z DZIAŁEM SPRZEDAŻY

 

REGENT-EVENT@REGENT-WARSAW.COM, TEL: 22 558 10 11



Pakiet Turkusowy
 

m

PAKIET WESELNY OBEJMUJE:
• Wynajem sali Regent Ballroom
• Lampka wina musującego lub soku jako drink powitalny
• Mini przekąski podczas koktajlu powitalnego
• Tradycyjne powitanie chlebem i solą
• 3 dniowe menu serwowane
• Pakiet napoi bezalkoholowych (woda, soki, napoje gazowane, kawa, herbata), oraz wódka i         
   wino
• Bufet z wyborem przystawek, dań głównych i deserów
• Eleganckie pokrowce na krzesła
• 4 miejsca parkingowe
• Apartament dla Pary Młodej
•  Możliwość wykonania sesji zdjęciowej w apartamencie prezydenckim (termin do ustalenia z 
 hotelem) 

PŁATNE DODATKOWO:
• Tort (smak i kształt do ustalenia z naszą cukiernią) 
• Stacja ‘Live cooking’
• Kwiaty / dekoracje na stołach (możliwość skorzystania z ofert kwiaciarni rekomendowanych    
   przez hotel)

 OFERTA SPECJALNA:
• Specjalna cena za pokoje dla gości weselnych
• Menu dla dzieci: do 6 lat bezpłatnie, od 7 do 12 lat 50 % zniżki
• Kącik zabaw dla dzieci 
• Specjalny pakiet na „poprawiny” 
• Zniżka na organizację kolejnych imprez rodzinnych (chrzciny urodziny, imieniny, komunie i   
   rocznice ślubu)

Wszystkie ceny podane w ofercie są cenami brutto



Menu
 

m

 
 

Powitalny koktajl – wybór Szefa Kuchni
 

MENU SERWOWANE
Suszone domowym sposobem pomidory, mozzarella buffallo, kawior z bakłażana, 

pesto ze świeżej bazylii 
Pierś z kurczaka faszerowana szpinakiem, ciastko z polenty z grzybami, imbirowa marchew 

Beza z kremem mascarpone i świeże truskawki 
 

MENU 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 

Wybor świeżo krojonych owoców 
 

Zupa o północy
Barszcz czerwony z uszkami 
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Pakiet Koralowy
 

PAKIET WESELNY OBEJMUJE:
• Wynajem sali Regent Ballroom
• Lampka wina musującego lub soku jako drink powitalny
• Mini przekąski podczas koktajlu powitalnego
• Tradycyjne powitanie chlebem i solą
• Menu serwowane obejmujące zestaw przystawek wstawianych w stół tzw. family style, oraz 3      
    daniowe menu 
• Pakiet napoi bezalkoholowych (woda, soki, napoje gazowane, kawa, herbata), oraz wódka i         
    wino
•  Bufet z wyborem przystawek, dań głównych i deserów
• Eleganckie pokrowce na krzesła
• 4 miejsca parkingowe
•  Apartament dla Pary Młodej
• Możliwość wykonania sesji zdjęciowej  w apartamencie prezydenckim  (termin do ustalenia z   
   hotelem) 

PŁATNE DODATKOWO:
• Tort (smak i kształt do ustalenia z naszą cukiernią) 
• Stacja ‘Live cooking’
• Kwiaty / dekoracje na stołach (możliwość skorzystania z ofert kwiaciarni rekomendowanych    
   przez hotel)

 OFERTA SPECJALNA:
• Specjalna cena za pokoje dla gości weselnych
• Menu dla dzieci: do 6 lat bezpłatnie, od 7 do 12 lat 50 % zniżki
• Kącik zabaw dla dzieci 
• Specjalny pakiet na „poprawiny” 
• Zniżka na organizację kolejnych imprez rodzinnych (chrzciny urodziny, imieniny, komunie i   
   rocznice ślubu)

Wszystkie ceny podane w ofercie są cenami brutto



Menu
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Powitalny koktajl – wybór Szefa Kuchni
 

MENU SERWOWANE
Przystawki na stole (family style):

Marynowany śledź bałtycki
Carpaccio z wędzonego łososia z sosem ‘crudaiola’ i koprem włoskim

Sałatka z kurczaka tandori z mango i zieloną fasolą
Sałatka ze słodkich ziemniaków z żurawiną

Sałatka z pieczonych buraków z marynowanym
 

Zupa:
Żurek

 
Danie główne:

Grillowana polędwica wołowa, kremowe ziemniaki z truflami, 
spaghetti z cukinii z suszonymi pomidorami

 
Deser:

Tiramisu
 

MENU BUFETOWE
 

Przystawki
�ledź w sosie musztardowym z czerwoną cebulką

Marynowane szyjki rakowe z warzywami
Carpaccio wołowe, sos musztardowo - miodowy

Sałatka ‘Cesar’ z grillowanym kurczakiem, pomidorki koktajlowe 
i płatki parmezanu

Sałatka z ogórka, pomidorów i sera feta
Sezonowe warzywa z grilla, pesto ze świeżej bazylii
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Dania główne:
Smażone kalmary z sosem tatarskim

Pierś z kurczaka podawana na sosie ziołowym
Polskie pierogi z kapustą i grzybami

Ryż pilaf
Smażone warzywa

 
Desery:

Tradycyjna szarlotka z rodzynkami
Mini eklerki z bitą śmietaną

Ciasto czekoladowe z cynamonowymi gruszkami
Mus pistacjowy

Sałatka ze świeżych, sezonowych owoców
 

Danie po północy:
Zupa krem z pieczonych pomidorów z bazyliowym grissini

Menu
(kontynuacja)
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PAKIET WESELNY OBEJMUJE:
• Wynajem sali Regent Ballroom
• Lampka wina musującego lub soku jako drink powitalny
• Mini przekąski podczas koktajlu powitalnego
• Tradycyjne powitanie chlebem i solą
• 3 dniowe menu serwowane z wyborem dania głównego
• Pakiet napoi bezalkoholowych (woda, soki, napoje gazowane, kawa, herbata), oraz wódka i         
   wino
•  Bufet z wyborem przystawek, dań głównych i deserów
• Eleganckie pokrowce na krzesła
• 4 miejsca parkingowe
•  Apartament dla Pary Młodej
• Możliwość wykonania sesji zdjęciowej  w apartamencie prezydenckim  (termin do ustalenia z   
   hotelem) 

PŁATNE DODATKOWO:
• Tort (smak i kształt do ustalenia z naszą cukiernią) 
• Stacja ‘Live cooking’
• Kwiaty / dekoracje na stołach (możliwość skorzystania z ofert kwiaciarni rekomendowanych    
   przez hotel)

 OFERTA SPECJALNA:
• Specjalna cena za pokoje dla gości weselnych
• Menu dla dzieci: do 6 lat bezpłatnie, od 7 do 12 lat 50 % zniżki
• Kącik zabaw dla dzieci 
• Specjalny pakiet na „poprawiny” 
• Zniżka na organizację kolejnych imprez rodzinnych (chrzciny urodziny, imieniny, komunie i   
   rocznice ślubu)

Wszystkie ceny podane w ofercie są cenami brutto.

Pakiet Bursztynowy
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Menu
 

Powitalny koktajl – wybór Szefa Kuchni
 

MENU SERWOWANE
 

Przystawka:
Domowym sposobem wędzony sandacz, sałatka ze słodkich ziemniaków, pesto z kolendry i

kiełki
 

Zupa:
Zupa z pieczonych rzymskich pomidorów z pianką bazyliową

 
Danie główne:

Smażony filet z okonia morskiego, ziemniaki puree z dynią, blanszowany szpinak i pianka
ziołowa

lub
Pieczone udko z kaczki, kremowe ziemniaki i pieczone buraki z naturalnym sosem

pieczeniowym
 

Deser:
Ciasto pomarańczowo-kawowe, sałatka ze świeżych truskawek

 
DANIA BUFETOWE:

 
Przystawki:

Wędzony łosoś, musztarda kiwi
Grillowana cielęcina, soterowane boczniaki

Wędzony kurczak z meksykańskim guacamole
Tradycyjna sałatka grecka z fetą

Polska sałatka jarzynowa
Tarta z serem kozim i szpinakiem

Wybór sałat liściastych z dodatkami i dressingami
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Menu
(kontynuacja)

 
Dania główne:

Pieczony halibut, sos pesto
Udka kaczki marynowane w pomarańczach z sosem żurawinowym

Tradycyjne gołąbki z mięsem i ryżem
Pierożki samosa z jogurtową rajitą

Ziemniaczane gnocchi z cebulą i boczkiem
Gotowane na parze warzywa sezonowe

 
Desery:

Mini babeczki z owocami
Mus z czerwonych jagód

Ciasto z białej i czarnej czekolady
Ciasto jabłkowe z rodzynkami

 
Zupa o północy:

Consomme z kurczaka z uszkami i warzywami korzeniowymi 


