
OFERTA WESELNA

HOTEL BESKIDIAN***
Węgierska Górka, ul 3 Maja  12

recepcja@beskidian.com
+ 48 513 947 847 

Sprawimy, by pierwszy dzień waszego małżeństwa 
pozostał niezapomniany. 

Hotel Beskidian***jest wyjątkowym miejscem 
z niepowtarzalną atmosferą, wspaniałą obsługą 

i znakomitą kuchnią, która zaspokoi gusta  
najbardziej wymagających Gości. 

Nasz Hotel to spełnienie marzeń   o idealnym miejscu na Wasze Wesele!
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Dzień ślubu to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu



 
 

Zupa (do wyboru):
Domowy rosół z makaronem

Krem z grzybów leśnych z grzankami
Krem włoski pomidorowo - paprykowy z kuleczkami acini di pepe

 

Danie główne (2,5 szt/os):
 Kieszonka ze schabu nadziewana szpinakiem 
i szynką szwarcwaldzką w panierce serowej

 De Volaile z masłem czosnkowym i serem cheddar w sezamie
Pieczeń ze schabu nadziewana grzybami

Tradycyjny kotlet schabowy
Kacze udko w marynacie ziołowej

 Filet po bałkańsku faszerowany fetą i pomidorami suszonymi
 

Dodatki skrobiowe (3 do wyboru): 
Kluski śląskie, Puree ziemniaczane, Frytki

Młode ziemniaczki z masłem i  koperkiem (sezonowo)
 

Surówki i sałatki (3 do wyboru): 
Kapusta czerwona z cebulką blanszowaną

Buraczki tarte z chrzanem i jogurtem greckim 
Surówka z marchewki z selerem

 Surówka Colesław, Mix sałat zielonych z sosem Dijon 
Mizeria (sezonowo) 

 
Sos pieczeniowy

 
 
 
 
 

MENU WESELNE 2021 - ALL INCLUSIVE-350zł/os



Deser 
 

Tort śmietankowy z musem truskawkowym 
lub adwokatowy z czekoladą 

 - podawany po pierwszym tańcu  
(jeśli tort ma być podany później todeser dodatkowo płatny) 

Panna cotta z musem truskawkowym lub pomarańczowym - 10zł
Lody z gorącymi malinami i bitą śmietaną - 12zł

Lody w sosie pieprzowym z karmelizowanym ananasem i bitą śmietaną - 13zł
Creme Brulee zapiekany z brązowym cukrem - 14zł

 

Zimna Płyta
 

 (podawana sukcesywnie w trakcie całego przyjęcia, 
uzupełniana do godziny 01:00)

 
 Sery świata z konfiturą domową

 Mięsa pieczone faszerowane
Carpaccio wołowe z parmezanem na rukoli 

Cykoria nadziewana tatarem z łososia z imbirem i serkiem mascarpone
Tymbaliki drobiowe z warzywami

Sałatka z selera naciowego z pieczonym jabłkiem i orzechami  
Sałatka włoska z parmezanem i oliwkami mamut

 Brushetta mix z pomidorami suszonymi, prażonym słonecznikiem
i humusem z pieczonych warzyw z rukolą

Śledź w śmietanie
Crossushi z łososiem wędzonym, imbirem i wasabi

Chleb własnego wypieku



Kolacja I - Uroczysta kolacja 
(w Wiacie Beskidian Grill lub na  Sali Bankietowej - zależnie od pogody)

Pieczony udziec wieprzowy a’la Beskidian, golonko w piwie, żeberko, pierogi
ruskie, pierogi z grzybami, pyzy z mięsem, duszonki, kapusta zasmażana,

kiełbaska swojska, kaszanka, warzywa grillowane, filet z grilla drobiowy, 
sos czosnkowy, ketchup, musztarda, swojski  smalec, 

ogórek kiszony,  swojski chleb z pieca
(Istnieje możliwość zamiany grilla na danie z menu kolacji II 

- serwowane na sali)
 

II kolacja (do wyboru):
Zapiekany filet z Dorsza w sosie pomidorowym, serwowany z kaszą

 i grzanką czosnkową w towarzystwie kapusty włoskiej z ciecierzycą
Polędwiczki wieprzowe w sosie pieprzowym z pieczonymi ziemniaczkami

w otoczeniu buraczków w musztardzie
Wołowina długo duszona w sosie z grzybów leśnych 

z duffinkami ziemniaczanymi i roszponką w miodowym dressingu
Marynowany karczek na placku cukiniowo ziemniaczanym 

z ragout grzybowym i sałatką szwedzką 
 

III kolacja (do wyboru):
Rubinowy barszczyk z krokietem 

Grecki gulasz pomidorowo paprykowy z kiełbasą chorizo i ziemniakami
 Kociołek zbójnicki z kluseczkami i warzywami

 Pikantna potrawka meksykańska z kuleczkami grandini

 
IV kolacja – bufet (do wyboru):

Żurek staropolski na maślance z białą kiełbasą i ziemniakami
Kwaśnica na żeberku z ziemniakami



PONADTO W CENIE OFERTY:
 
Bufet kawowy (kawa, herbata, czekolada) z ekspresu

Pakiet alkoholi no limit - wódka, wino, piwo. Wódka do wyboru 
- Wyborowa, Stock,  Pan Tadeusz - podawana w stoły, Wino p/w Faisao białe/czerwone - bufet,
piwo Żywiec, Tyskie

Napoje: soki, woda (dzbanki na stołach), napoje gazowane coca-cola, sprite - (Bufet) 0,5L
 
Ciasto: cztery rodzaje - malinowa chmurka, sernik, orzechowiec, 
leśny mech z granatem, ciasteczka drobne, owoce, podawane na 
3-poziomowych paterach  po 2 na stół - powyżej 14 osób
 
Podstawowy wystrój sali, krzeseł oraz stołów (obrusy, falbany stołowe, świeczniki, zastawa
stołowa, białe pokrowce na krzesła, kokardy na krzesła - 6 kolorów do wyboru, oraz serwety
w wybranym kolorze)

Wystrój kwiatowy - po 1 kuli kwiatowej na stół i bukiet na półkole 
przed stół prezydialny

Ustawienie okrągłych stołów - (max 9szt. po 12 osób + prezydium do 32 osób 
- stół prostokątny)

Czerwony dywan na wejściu

Tradycyjne powitanie Młodej Pary chlebem i solą
 
Toast winem musującym
 
Apartament lub pokój dla Pary Młodej na 1 noc (doba hotelowa od 14:00 do 12:00 dnia
następnego)
 
Napis 3D Love i suchy lód GRATIS!!!
 

Powyższa oferta przygotowana jest dla przyjęć weselnych pow. 90 osób 
Ceny na przyjęcia z mniejszą ilością osób są negocjowane indywidualnie



DODATKOWO PŁATNE NA ZAMÓWIENIE – menu 350zł: 
 

Stół wiejski – oscypek wędzony i nie wędzony, korbacze wędzone i nie wędzone, gołka
mała 
i duża wędzona, bundz(ser owczy) - sezonowo, bryndza, kątnica barania, udziec pieczony
wędzony, boczek wiejski, kiełbasa z naszej wędzarni, kabanosy, schab wędzony, smalec,
ogórek kiszony,  gorący świeży chlebek, salceson, pasztet domowy, 15zł/os (200g/os)
Stół pasterski - oscypek wędzony i nie wędzony, korbacze wędzone i nie wędzone, 
kątnica barania, bundz (ser owczy) - sezonowo, bryndza, smalec, ogórek kiszony, gorący
świeży chlebek, gołka duża i mała wędzona - 10 zł/os (100g/os)
Stół z owocami morza - homar smażony na maśle ziołowym, krewetki królewskie 
po prowansalsku, mule w sosie neapolitana na białym winie, sushi z łososiem - różne
rodzaje, carpaccio z ośmiornicy,  ośmiornica  w pomidorach, tatar z łososia 
z serkiem Philadelphia i imbirem 20zł/os
Piwo Żywiec/Brackie – 400zł keg 30l
Miodula, cytrynówka własnego wyrobu- 40zł/0,5l
Po amerykańsku - poncz z owocami - 200zł/misa 5l
Słodki Bufet – lemoniada cytrynowa, lemoniada truskawkowa, bezy z kremem i owocami
sezonowymi, tort bezowy z bitą śmietaną i musem orzechowym, panna cotta 
z truskawkami, mus z białej czekolady,  mus z ciemnej czekolady, galaretki z bitą śmietaną
 - różne smaki, tarta z pianką waniliowo - jagodową, deserki z prażonymi jabłkami 
i masą kajmakową, Banoffee pie z bananami, mini donuty, mini eklerki,  kruche ciasteczka 
z kremem i owocami, ptysie w czekoladzie;DLA DZIECI: żelki, pianki, M&Msy, lentylki, 
gumy, lizaki - 20zł/os (2szt/os)
Barman i Cocktail Bar - 1500zł (od 17:00 do 2:00) w tym 700zł alkohole i dodatki 
do drinków
TOP chwila – foto kabina 700zł(2h)
Kapela góralska - od 600zł
Zbójnicy z kapelą góralską - od 1000zł
Samochód do rozwożenia gości - 600zł/noc od 21:00 do 6:00 - Ford Galaxy 2018r. - 7 miejsc
Samochód do Ślubu 500 zł/2h JAGUAR I-PACE EV 400HSE 2019-black edition electric car 
Korkowe - 10zł/butelka lub 600zł/opłata jednorazowa (powyżej 140 os. - zwolnienie 
z opłaty)
Wódka:
- Wyborowa/Pan Tadeusz/Stock - 29zł/0,5l
-Biały Bocian/Ogiński - 32zł/0,5l
-Wódka Finlandia/Stumbras - 35zł/0,5l


