
 

Holiday Golden Resort
ul. Leśna 16-18, 76-032 Łazy
www.wesele-holidaygoldenresort.pl

Kontakt : Przemysław Szuplak
Tel.  + 48 660 20 20 30
Email : wesele@holidaygoldenresort.pl

W E S E L E  N A D  M O R Z E M



Wsparcie i doradztwo na każdym etapie organizacji wesela

Powitanie chlebem i solą przez rodziców Pary Młodej

Przywitanie gości lampką wina musującego

Eleganckie i klimatyzowane sale bankietowe (70/100/130 osób)

Możliwość wyboru ustawienia stołów

Weselne okrycia na krzesła, obrusy oraz serwety

Wyśmienite menu dostosowane do indywidualnych potrzeb Gości

Pokój dla Pary Młodej w prezencie

Przyjęcie do godziny 4:00 

Specjalne ceny pokoi dla Gości

Miejsca parkingowe

Profesjonalną i doświadczoną obsługę

Brak opłaty korkowej

Dzieci do lat 3 gratis

OpłatęZAIKS

W ramach oferty zapewniamy:

Twoje wesele w Holiday Golden Resort...
Ślub to jedna z najważniejszych decyzji, jaką podejmuje się w życiu. My chcemy               

w organizacji tego pięknego dnia Wam pomóc. Wiemy bowiem ile trudu trzeba
włożyć, by zarówno ślub jak i wesele było niezapomnianym przeżyciem.

Dlatego stworzyliśmy dla Was wyjątkową ofertę. Ze wsparciem zawodowców
będzie z pewnością łatwiej. Zadbamy zarówno o elementy dekoracyjne, jak
również dobór wyśmienitego menu. Zadbamy o dekoracje kwiatowe, a także
kompleksowo zaplanujemy ceremonię weselną. Wiemy bowiem, że każdy
szczegół ma znaczenie.



MENU
Od 220 zł za osobę...



Rosół królewski z makaronem domowym

Zupa porowo - drobiowa z serem

Puszysty krem z pieczarek z kluseczkami

Zupa koperkowa z bekonem i rukolą

Krem z pieczonej papryki i pomidorów

Krem z pieczonego buraka z kluseczkami

Krem z białych warzyw z kaszanką

Zupa tajska z krewetką i łososiem na mleku kokosowym

Zupa rybna z łososiem w pomidorach z grzanką

Zupa cebulowa na rosole wołowym z parmezanem

ZUPA 

(1 DO WYBORU)



OBIAD
(3 DO WYBORU)

Tradycyjny kotlet schabowy

Kotlet drobiowy z pieczarkami i serem

Filet drobiowy pieczony w sosie kurkowym

Pieczona karkówka w kapuście zasmażanej

Rolada wieprzowa z ogórkiem i boczkiem

Rolada drobiowa  z pieczarkami i serem

Filet drobiowy pieczony z pomidorem, serem feta i rukolą

Pierś z kurczaka z szynką i ananasem

Pierś z kurczaka faszerowana szpinakiem i serem feta

Schab zawijany z cebulą i serem Gorgonzola

Filet z polędwicy wieprzowej w sosie grzybowym 

Polędwiczka wieprzowa w sosie kremowym

Polędwica z dorsza w płatkach

Polędwica z dorsza ze szpinakiem



DODATKI DO OBIADU
(2 DO WYBORU)

Ziemniaki gotowane

Ziemniaki pieczone

Purée ziemniaczane

Zapiekanka ziemniaczana

Kluski śląskie

Kasza gryczana

Ryż se szpinakiem

Ryż z suszonymi pomidorami

Ryż curry z groszkiem

Kasza bulgur z kaparami



SURÓWKI
(3 DO WYBORU)

Surówka z białej kapusty

Surówka z czerwonej kapusty

Surówka Colesław

Surówka z kalafiora z kukurydzą

Surówka z marchewki z rzodkiewką

Surówka z kapustą pekińską, porem, papryką, kukurydzą

i majonezem 

Sałatka grecka z sałatą lodową z sosem vinegrette

Buraczki z cebulką

Surówka z pora z marchewką

Surówka z selera z orzechami

Surówka z ogórków z czerwoną cebulą i fasolą



 PRZEKĄSKI ZIMNE
(5 DO WYBORU)

Karkówka pieczona z czosnkiem i sosem chrzanowym

Schab ze śliwką z sosem szczypiorkowym

Pieczeń rzymska z jajkiem i sosem remoulade

Pasztet drobiowy z sosem cumberland

Galaretka drobiowa

Galaretka wieprzowa

Galaretka rybna z dorszem

Śledź po kaszubsku

Śledź w oleju z cebulą

Śledź po koszalińsku

Śledź Chimichurri

Szparagi zawijane w szynce w galarecie

Carpaccio z buraka z truflową rukolą

Carpaccio z wędzonej kaczki z tartym chrzanem

Tatar wołowy

Tatar z łososia

Tatar ze śledzia

Caprese

Łosoś Gravlax na blinach z sosem szczypiorkowym

Jaja faszerowane na sosie tatarskim



SAŁATKI
(3 DO WYBORU)

Gyros z wieprzowiną na kapuście pekińskiej

Tradycyjna sałatka jarzynowa

Sałatka brokułowa z prażonym słonecznikiem

Sałatka selerowa z kurczakiem grillowanym

Sałatka makaronowa z boczkiem i pieczarkami

Sałatka nicejska z tuńczykiem

Sałatka z szynką, serem, jajkiem, kukurydzą i majonezem

Sałatka z gruszką, rukolą, suszonymi pomidorami i śliwką

Sałatka ryżowa z kurczakiem i papryką 

Kuskus z łososiem i kaparami

Sałatka z buraków ze śliwką i jabłkiem



NA CIEPŁO PRZED PÓŁNOCĄ
(1 DO WYBORU)

Pieczone udka z kurczaka w marchewce

Golonka w kapuście

Żeberka barbecue z pieczarkami

Kaczka porcjowana w jabłkach

Szynka w musztardzie ze śliwkami

Szaszłyki drobiowe

Szaszłyki wieprzowe



NA CIEPŁO PO PÓŁNOCY
(1 DO WYBORU)

Bigos staropolski z białą kiełbasą

Bogracz z grzybami i boczkiem

Boeuf Stroganoff w chlebku

Kaszotto z kurczakiem i warzywami

Wolno pieczona wieprzowina z tymiankiem

Poliki wieprzowe z kluseczkami

Małże w białym winie z bagietką



NA CIEPŁO 

PRZED KOŃCEM PRZYJĘCIA
(1 DO WYBORU)

Żurek staropolski z kiełbasą i jajem

Zupa gulaszowa

Barszcz czerwony z pasztecikiem

Flaczki wieprzowo-drobiowe

Zupa drobiowa z porem i papryką

Kwaśnica na żeberkach



ZUPA
Krem z białych warzyw z groszkiem ptysiowym

DANIE GŁÓWNE
Kotleciki z ciecierzycy 
(dodatki skrobiowe wg wyboru)

 

PRZED PÓŁNOCĄ 

OK. 22:00

Bakłażan faszerowany kaszą i pomidorami

PO PÓŁNOCY 

OK. 1:00

Pierożki z kapustą i grzybami / mozarellą i pieczarkami

PRZED KOŃCEM IMPREZY 

OK. 3:00

Krem z pomidora i papryki z grzanką

 

 

MENU WEGETARIAŃSKIE
(DANIA NA CIEPŁO-SERWOWANE)

*Istnieje konieczność podania liczby osób z wyprzedzeniem. 

W przypadku specjalnych diet menu jest ustalane indywidualnie.  



POPRAWINY
POPRAWINY KLASYCZNE

Od 12:00 do 16:00 

80 zł za osobę

Dania z uroczystości weselnej

Kawa/Herbata

Zupa

Pieczywo

 
POPRAWINY ŚNIADANIOWE

Od 10:00 do 12:00 

45 zł za osobę

Półmiski wędlin, serów, sałatki, ogórek,

pomidor, serki topione, jajecznica, kiełbaski,

parówki, pieczywo, kawa, herbata

 POPRAWINY GRILLOWE

Od 12:00 do 16:00 

130 zł za osobę

Zupa, stek z karkówki, kurczak porcjowany,

burgery wołowe, kiełbaski, kaszanka,

pieczone ziemniaki, sałatki, sosy, pieczywo,

kawa, herbata

 



STOŁY WIEJSKIE
KLASYCZNY

DO 50 OSÓB - 1500 ZŁ

OD 50 DO 100 OSÓB - 2500 ZŁ

Wyroby wykonane i uwędzone przez naszego szefa

kuchni takie jak balerony, szynki, boczki, kiełbasy,

pasztety, pieczenie, słoikowe, smalec, ogórki, pikle,

sosy, pieczywo

 

 

 

RYBNY

DO 50 OSÓB - 2500 ZŁ

OD 50 DO 100 OSÓB - 3000 ZŁ

Wyroby wykonane i uwędzone przez naszego szefa

kuchni takie jak łosoś wędzony, halibut wędzony,

pstrąg wędzony, dorsz wędzony, pasty rybne, ryba 

w galarecie, sałatki rybne, gravlax z łososia, tatar

z łososia, tatar ze śledzia, sosy, pieczywo

 

 
STÓŁ SUSHI

DO 50 OSÓB - 3000 ZŁ

OD 50 DO 100 OSÓB - 4000 ZŁ

Wyroby wykonane przez naszego szefa kuchni takie jak

futomaki, mamenori, hosomaki, sashimi, nigiri, krewtki       

w tempurze, makarony udon, japońskie risotto, sałatki,

sosy

 

 
Przy wniesieniu własnych produktów naliczana jest opłata za obsługę i wypożyczenie stołu - 600 zł.



Stół słodki i owocowy  

- 30 zł / os.

 

Wypożyczenie i obsługa
stołu słodkiego przy
wniesieniu własnych
ciast i owoców - 600 zł

 

 

Płonące szaszłyki
15 zł / os.

 

Keg piwa
290 zł 
 

Stoisko barmańskie 

Cena do uzgodnienia.

Przy barmanie firmy
zewnętrznej pobierana jest
opłata za udostępnienie
miejsca - 400 zł
 

Fotobudka 

Cena do uzgodnienia.

Przy fotobudce firmy
zewnętrznej pobierana jest
opłata za udostępnienie
miejsca - 300 zł
 

Prosecco Van
Cena do uzgodnienia

 

 

 

DODATKOWO PŁATNE

Sala zabaw
Udostępnienie sali zabaw dla
dzieci do godziny 24:00-500 zł .
Istnieje możliwość wynajęcia
animatora. Cena za usługę
animatora do uzgodnienia. 

 

Pokaz kuchni molekularnej
1500 zł
 

Pokaz sztucznych ogni lub
laserów
Usługa wyceniania indywidualnie.

 

Wypożyczenie  samochodu
Mercedes GLE - 800 zł
Zabytkowa syrenka - 1000 zł

 

 

Dodatkowa   godzina
wesela   lub   poprawin  

- 600 zł

Wynajem autobusu
Istnieje możliwość wynajęcia
sławetnego ogórka do przewozu
gości z ceremonii zaślubin na salę
weselną. Koszt usługi jest do
ustalenia.

 

Ceremonia zaślubin 

Posiadamy dużą salę zaślubin.

Koszt ich zorganizowania wynosi
3000 zł.

 

 

Nocleg 
Oferujemy około 700 miejsc
noclegowych. Koszt noclegu
weselnego to 85 zł za osobę. 

 



DODATKOWO PŁATNE
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