
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!

Dzień ślubu to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu
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 I DZIEŃ:

 
OBIAD:

Zupa: Domowy rosół z makaronem
 

DANIE GŁÓWNE: 
Kieszonka ze schabu nadziewana szpinakiem i szynką szwarcwaldzką w panierce serowej,

De volaille z masłem czosnkowym i serem cheddar, 
Pieczeń ze schabu nadziewana grzybami, 

Tradycyjny kotlet schabowy, 
Kacze udko w marynacie ziołowej,

Filet po bałkańsku faszerowany fetą i pomidorami suszonymi
Dodatki skrobiowe: Kluski śląskie, frytki, młode ziemniaczki z masłem i koperkiem.

Surówki: Kapusta czerwona z cebulką blanszowaną, surówka colesław, surówka z marchwi i selerem, mizeria 
Sos pieczeniowy

 
Tort weselny: Tort śmietankowy z musem truskawkowym 

 
ZIMNA PŁYTA: Sery świata z konfiturą, Mięsa pieczone faszerowane, Carpaccio wołowe z parmezanem na rukoli, 

Cykoria z łososiem wędzonym 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 1:

Długoduszona wołowina w sosie a’la Romana z kluseczkami gnocchi i fasolką szparagową 
 

KOLACJA 2:
Szaszłyk z indyka i ananasa w tempurze z sosem salsa, talarki ziemniaczane, kapusta zakwaszana

 
 

KOLACJA 3:
Rubinowy barszczyk z blinem a’la Beskidian /pieczarki, ser gruyere,i kapusta włoska/

 
KOLACJA 4:

Kociołek zbójnicki 
 
 

Dodatkowo:
 

BUFET KAWOWY: kawa, herbata, czekolada z ekspresu
NAPOJE: soki, woda (dzbanki na stołach): napoje gazowane w szklanych butelkach - pepsi 7UP

CIASTO: 4 rodzaje - malinowa chmurka, sernik orzechowiec, leśny mech z granatem, 
ciasteczka drobne, owoce podawane na 3 poziomowych paterach po 2 na stół

 

 
 
 

 
 

MENU WESELNE VIP- II DNI-600zł/os



 
OBIAD:

Zupa: Góralska kwaśnica na wieprzowinie z ziemniakami
 

Danie główne:
 medaliony wieprzowe zapiekane z kapustą i serem, kieszonka ze schabu - kabza juhasa 

indyk z warzywami i serkiem dolcelatte, udziec drobiowy i filet panierowany
Dodatki skrobiowe: puree ziemniaczane z koperkiem, duffinki - kuleczki pieczone

Surówki: Sałatka coleslaw i mix sałat zielonych z sosem dijon
 

KOLACJA 1: 
GRILL w Wiacie Beskidian Grill 

Kolacja grillowa pod wiatą Beskidian Grill, tj. :
Płonący udziec wieprzowy a la Beskidian, golonka w piwnym smaku, żeberka marynowane, 

filet drobiowy z grilla, kiełbasa, kaszanka, duszone ziemniaki z warzywami i boczkiem,
 warzywa grillowane, korytko pierogów, kapusta zasmażana, sos czosnkowy, 

musztarda, ketchup, chleb swojski ze smalcem, ogórek kiszony
 

KOLACJA 2:
Skalopina drobiowa w sosie kurkowym na tagliatelle z sałatką szwedzką lub polędwiczki wieprzowe

zamiast drobiu
 

KOLACJA 3:
Gulasz madziarski (kiełbasa, papryka, pomidor) 

lub: Kociołek tajski (mięso drobiowe, warzywa sos kokos/curry)
 
 

DESER:
Lody w sosie pieprzowym z karmelizowanym ananasem i bitą śmietaną

 
 

ZIMNA PŁYTA: 
antipasto serów świata, antipasto wędlin i mięs pieczonych, sałatka bawarska, 

sałatka z roszponki z gruszką, serem lazur i orzechami, roladki z szynki w galarecie, 
crostino z pieczoną cielęciną i majonezem bazyliowym 

finger food szefa kuchni salatka jarzynowa, sałatka capresse 
 
 

MENU WESELNE VIP- II DNI-600zł/os
 II DZIEŃ:


