
OFERTA WESELNA



2

Hotel

Hotel Sułkowski*** to chętnie wybierany na wesela i śluby na plaży kompleks hotelowo-
gastronomiczny. Położenie hotelu bezpośrednio nad lazurowym jeziorem, z szeroką plażą, w
granicach malowniczego Przemęckiego Parku Krajobrazowego wyraźnie wyróżnia nas na tle
pozostałych lokalizacji weselnych w regionie.

Nasz kompleks weselny z zapleczem hotelowym i kilkoma restauracjami i salami stwarza
możliwości organizacji każdego rodzaju przyjęcia weselnego - od tych kameralnych po bankiety
realizowane z rozmachem i huczną oprawą.

Zorganizowaliśmy kilkaset wesel. Mamy doświadczenie, niepowtarzalną lokalizację i wyśmienitą
kuchnię. To najważniejszy dzień w Waszym życiu. Wszystko musi być perfekcyjnie
przygotowane, a Wy, Młoda Para, macie mieć poczucie komfortu, szampańskiej zabawy i
pełni szczęścia. I to motto przyświeca nam przy organizacji każdego przyjęcia weselnego w
gościnnych progach Hotelu Sułkowski.
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Ślub na plaży

Hotel Sułkowski*** dysponuje własną dużą piaszczystą plażą, z której rozpościera się
imponujący widok na Jezioro Dominickie. W tej malowniczej scenerii proponujemy zorganizować
ceremonię zaślubin z udziałem urzędnika stanu cywilnego.

Pakiet Ślub na plaży 1
Cena: 2.999,00 zł brutto. W cenie:
- Udostępnienie wydzielonego miejsca na plaży na organizację ceremonii zaślubin
- Krzesła oraz białe pokrowce na wszystkich krzesłach
- Stół dla urzędnika USC udekorowany białym obrusem i falbaną

Pakiet Ślub na plaży 2
Cena: 3.999,00 zł brutto. W cenie to co w pakiecie 1 plus dodatkowo:
- Nagłośnienie oraz mikrofon
- Zielona sztuczna trawa / Drewniane deseczki tworzące alejkę
- Baldachim, pod którym jest miejsce dla urzędnika USC oraz Młodej Pary

Pakiet Ślub na plaży 3
Cena: 4.999,00 zł brutto. W cenie to co w pakietach 1 i 2 plus dodatkowo:
- Dekoracje florystyczne (kwiaty na stole urzędnika oraz dwie duże kompozycje za krzesłami

gości, ozdobienie krzeseł Młodej Pary, białe płatki róż, lampiony ozdobne)
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Sala na wesele

Romantycznie i stylowo?
...restauracja La Perla

La Perla

La Perla to główna restauracja Hotelu Sułkowski posiadająca tarasy widokowe z majestatyczną
panoramą Jeziora Dominickiego. Przyjęcia weselne organizujemy w dużej sali restauracji. Lokal
połączony jest z budynkiem hotelowym.

Maksymalna liczba gości: 100 osób
Standardowy stół: prostokątny (biały obrus, biała falbana i białe płócienne serwety)
Standardowe krzesło: krzesło bez pokrowca (beżowe w paski) lub w białym pokrowcu (bezpłatnie)

Opłata za wynajem sali: 1.000,00 zł brutto

Za dodatkową opłatą:

- serwetki flizelinowe kolorowe: 2,00 zł /szt. (min. 100 szt.)

- obrusy kolorowe na stoły prostokątne: 50,00 zł /szt.

- falbana kolorowa do stołów: 40,00 zł /szt.

- okrągłe stoły z białym obrusem: 50,00 zł /szt.

- obrusy z płatkami róż na stoły okrągłe: 20,00 zł /szt. (max 15 szt.)

- obrusy kolorowe na stoły okrągłe: 50,00 zł /szt.

- pokrowce kolorowe na krzesła: 20,00 zł /szt.

Uwaga: Wybór niestandardowych dekoracji (np. innego koloru obrusu)
nalezy zgłosić opiekunowi ze strony hotelu nie później niż na 14 dni
przed terminem przyjęcia.
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Sala na wesele

Nowocześnie i kameralnie?
...restauracja Blue Cafe

Blue Cafe
Blue Cafe to kameralna wolnostojąca restauracja, która znajduje się na plaży w odległości
zaledwie kilku metrów od brzegu jeziora. W zależności od temperatury otoczenia możliwe jest
wykorzystanie szklanych pasaży wokół restauracji dzięki czemu pojemność lokalu zwiększy się o
dodatkowe 16-20 miejsc.

Maksymalna liczba gości: 50 osób (70 osób z wykorzystaniem przeszkleń)
Standardowy stół: prostokątny (biały obrus, biała falbana i białe płócienne serwety)
Standardowe krzesło: krzesło w białym pokrowcu (bezpłatnie)

Opłata za wynajem sali: 1.000,00 zł brutto

Za dodatkową opłatą:
- serwetki flizelinowe kolorowe: 2,00 zł /szt. (min. 100 szt.)

- obrusy kolorowe na stoły prostokątne: 50,00 zł /szt.

- falbana kolorowa do stołów: 40,00 zł /szt.

- okrągłe stoły z białym obrusem: 50,00 zł /szt.

- obrusy z płatkami róż na stoły okrągłe: 20,00 zł /szt. (max 15 szt.)

- obrusy kolorowe na stoły okrągłe: 50,00 zł /szt.

- pokrowce kolorowe na krzesła: 20,00 zł /szt.

Uwaga: Wybór niestandardowych dekoracji (np. innego koloru obrusu)
nalezy zgłosić opiekunowi ze strony hotelu nie później niż na 14 dni
przed terminem przyjęcia.
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Sala na wesele

Oryginalnie i nietradycyjnie?
...sala bankietowa

Sala bankietowa
Propozycja dla osób ceniących nieszablonowe rozwiązania. Nowoczesna sala weselna z
przestronnym foyer to oryginalne miejsce na zorganizowanie wystawnego przyjęcia weselnego.
Sala przylega do budynku hotelowego dzięki czemu goście mają łatwy dostęp do swoich pokojów
w każdym momencie trwania przyjęcia.

Maksymalna liczba gości: 140 osób
Standardowy stół: okrągłe lub prostokątne (biały obrus, biała falbana i białe płócienne serwety)
Standardowe krzesło: krzesło w białym pokrowcu (bezpłatnie)

Opłata za wynajem sali: 1.000,00 zł brutto

Za dodatkową opłatą:
- serwetki flizelinowe kolorowe: 2,00 zł /szt. (min. 100 szt.)

- obrusy kolorowe na stoły prostokątne: 50,00 zł /szt.

- falbana kolorowa do stołów: 40,00 zł /szt.

- obrusy z płatkami róż na stoły okrągłe: 20,00 zł /szt. (max 15 szt.)

- obrusy kolorowe na stoły okrągłe: 50,00 zł /szt.

- pokrowce kolorowe na krzesła: 20,00 zł /szt.

Uwaga: Wybór niestandardowych dekoracji (np. innego koloru obrusu)
nalezy zgłosić opiekunowi ze strony hotelu nie później niż na 14 dni
przed terminem przyjęcia.
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Sala na poprawiny

Przyjęcie w stylu garden party?
...karczma ogrodowa

Karczma ogrodowa

Pomysł na przyjęcie w luźnej, niezobowiązującej atmosferze. Po zmroku klimat dodatkowo może
nadać rozpalone ognisko, które znajduje się w centralnym punkcie lokalu. W sąsiedztwie znajduje
się m.in. plac zabaw dla najmłodszych uczestników przyjęcia.

Maksymalna liczba gości: 100 osób
Standardowy stół: ławostół
Standardowe krzesło: ławostół
Standardowa zastawa: jednorazowa

Opłata za wynajem sali: 1.500,00 zł brutto.
W ramach opłaty zapewniamy wynajem lokalu do 5 godzin, obsługę kelnerską oraz odgrzanie dań pozostałych z
wesela (mięsa, garmażerka). Dodatki przygotowane na świeżo oraz napoje mogą Państwo wycenić indywidualnie lub
skorzystać z gotowych propozycji, ktore znajdują się w sekcji MENU.

Za dodatkową opłatą:
- zastawa porcelanowa: 10,00 zł /os.
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Menu weselne
Przywitanie

Wino musujące Chopin 80ml

Zupa
Krem z białych warzyw 250ml

Dania główne (3 porcje /os.)

Pierś z kurczaka nadziewana suszonymi pomidorami
w sosie ziołowym 120g

Zawijaniec z farszem z grzybów leśnych 120g

Grenadier opiekany w sosie z białego wina Pinot Grigio
120g

Sznycel wieprzowy z pieczarkami 120g

Dodatki
Bukiet surówek sezonowych (2 rodzaje) 100g

Buraczki zasmażane 100g

Ziemniaki z koperkiem 100g

Maślane kluseczki 100g

Deser
Świeże owoce 200g

Wybór ciast (2 porcje /os.) 150g

Zimne przekąski (3,5 porcji /os.)

Szynka babuni ze szparagami 60g

Wieprzowina nadziewana suszonymi morelami 60g

Indyk w maladze 60g

Pasztet z dzika 60g

Terrina drobiowa z warzywami ogrodowymi 60g

Śledź po kaszubsku 60g

Mięsa pieczyste z sosem na zimno 60g

Sałatka wiosenna Cezar 60g

Pieczywo 50g

Masło 20g

Danie na ciepło
Zupa węgierska 250ml

Napoje bez limitu

Napoje gazowane, soki, woda
Kawa, herbata (bufet)

"Na nowej drodze życia" 189,00 zł

W tym pakiecie:
- standardowa dekoracja stołów (białe obrusy, białe świece, biała porcelanowa zastawa, serwetki ułożone w

wachlarz)
- standardowa dekoracja kwiatowa na stołach GRATIS (róża, lilia, eustoma, goździk w szklanych niskich

wazonach)
- dzieci do lat 3: udział bezpłatny, dzieci 4-12 lat oraz osoby funkcyjne: 50% ceny (zmniejszone menu)

W prezencie od hotelu:
- apartament małżeński dla Pary Młodej w dniu wesela

2022 rok: 199,00 zł
2023 rok: 209,00 zł
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Menu weselne
"Klasyka" 209,00 zł

Przywitanie
Wino musujące Chopin 80ml

Zupa
Rosół z makaronem 250ml

Dania główne (3 porcje /os.)

Zrazy zawijane (szynka wieprzowa, boczek, cebula, ogórek) 120g

Pieczeń wieprzowa 100g

Kotlet schabowy panierowany 100g

De volaille z masłem i pietruszką 120g

Dodatki
Bukiet surówek sezonowych (2 rodzaje) 100g

Mix warzyw gotowanych (marchew, brokuł, kalafior) 100g

Ziemniaki 100g

Pyzy drożdżowe 1,5 szt. z sosem pieczeniowym 50g

Kluski śląskie 100g

Deser
Świeże owoce 200g

Wybór ciast (2 porcje /os.) 150g

Zimne przekąski (3,5 porcji /os.)

Schab w galarecie 50g

Szparagi w szynce 50g

Jajko z szynką w sosie tatarskim 60g

Kurczak w galarecie 50g

Śledzie w sosie majonezowym 100/50g

Ryba w sosie greckim 50/50g

Sałatka gyros 100g

Pieczywo 50g

Masło 20g

Danie na ciepło
Pieczony udziec wieprzowy 70g z ziemniakami

opiekanymi 50g i sosem czosnkowym 10g

Dania na ciepło / Kolacja (1,5 porcji /os.)

Barszcz czysty 250g

Udko z kurczaka 150g

Szaszłyk drobiowy 150g

Golonka gotowana 150g

Gołąbki w sosie pomidorowym 100/100g

Sałatka jarzynowa 100g

Sałata zielona z pomidorem i ogórkiem 100g

Kapusta kwaszona zasmażana 150g

Chrzan 20g

Napoje bez limitu

Napoje gazowane, soki, woda
Kawa, herbata (bufet)

W tym pakiecie:
- standardowa dekoracja stołów (białe obrusy, białe świece, biała porcelanowa zastawa, serwetki ułożone w

wachlarz)
- standardowa dekoracja kwiatowa na stołach GRATIS (róża, lilia, eustoma, goździk w szklanych niskich

wazonach)
- dzieci do lat 3: udział bezpłatny, dzieci 4-12 lat oraz osoby funkcyjne: 50% ceny (zmniejszone menu)

W prezencie od hotelu:
- apartament małżeński dla Pary Młodej w dniu wesela

2022 rok: 219,00 zł
2023 rok: 229,00 zł
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Menu weselne
"Niech się szczęści" 249,00 zł

Przywitanie
Wino musujące Chopin 80ml

Zupa
Rosół z makaronem 250ml

Dania główne (3 porcje /os.)

Pieczeń wieprzowa w sosie własnym 120g

Bitki wołowe w sosie winnym 120g

Filet z miruny panierowany w pestkach słonecznika 120g

Ragout drobiowe z warzywami 120g

Dodatki
Bukiet surówek sezonowych (2 rodzaje) 100g

Buraczki na zimno ze struganym chrzanem 100g

Pyzy na parze 1,5 szt. z sosem pieczeniowym 50g

Ziemniaki z koperkiem 100g

Kasza kus-kus aromatyzowana miętą 100g

Deser
Świeże owoce 200g

Wybór ciast (2 porcje /os.) 150g

Zimne przekąski (3,5 porcji /os.)

Pasztet z dorsza z suszonymi pomidorami 60g

Gotowana cielęcina w sosie tuńczykowym 60g

Śledź po prowansalsku 60g

Mięsa pieczyste na zimno z sosem 60g

Sałatka nicejska 60g

Sałata z grillowaną polędwiczką, pieczoną gruszką
i selerem w sosie pomarańczowym 60g

Patera wędlin 60g

Ryby wędzone (makrela, pstrąg) 60g

Pieczywo 50g

Masło 20g

Danie na ciepło
Pieczony udziec wieprzowy 70g z ziemniakami

opiekanymi 50g i sosem czosnkowym 10g

Napoje bez limitu

Napoje gazowane, soki, woda
Kawa, herbata (bufet)

W tym pakiecie:
- standardowa dekoracja stołów (białe obrusy, białe świece, biała porcelanowa zastawa, serwetki ułożone w

wachlarz)
- standardowa dekoracja kwiatowa na stołach GRATIS (róża, lilia, eustoma, goździk w szklanych niskich

wazonach)
- dzieci do lat 3: udział bezpłatny, dzieci 4-12 lat oraz osoby funkcyjne: 50% (zmniejszone menu)

W prezencie od hotelu:
- apartament małżeński dla Pary Młodej w dniu wesela

2022 rok: 259,00 zł
2023 rok: 269,00 zł
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Menu weselne
"Żyli długo i szczęśliwie" 269,00 zł

Przywitanie
Wino musujące Prosecco 80ml

Przystawka serwowana
Carpaccio z marynowanego buraka oprószone kozim

serem i orzechami, muśnięte balsamico z figą 90ml

Zupa
Aksamitny krem z pomidorów ogrodowych z nutą pesto

oraz migdałów prażonych 250ml

Dania główne (3 porcje /os.)

Wołowina duszona po burgundzku z rozmarynem
z delikatną nutą extravaganzy 120g

Polędwiczka wieprzowa w sosie śliwkowym 120g

Dorsz duszony w limonce z gałązkami świeżego kopru
120g

Ruloniki drobiowe z nadzieniem szpinaku baby i serem
feta 120g

Dodatki
Bukiet surówek sezonowych (2 rodzaje) 100g

Warzywa ogrodowe otulone masłem z prażonym
sezamem 100g

Ziemniaki z koperkiem 100g

Risotto grzybowe 100g

Deser
Świeże owoce 200g

Wybór ciast (2 porcje /os.) 150g

Zimne przekąski (3,5 porcji /os.)

Grillowane serca karczochów z szynką i płatkami
parmezanu 60g

Tatar ze śledzia z awokado i ogórkiem 60g

Mięsa pieczyste z sosem tatarskim 60g

Sałatka meksykańska z czerwoną fasolą i kukurydzą 60g

Mimoza z łososia 60g

Mix sałat z chrupiącym boczkiem 60g

Caprese pomidorowe z mozzarellą oraz pesto
bazyliowym 60g

Deska wybornych wędlin 60g

Pieczywo 50g

Masło 20g

Danie na ciepło
Pieczony udziec wieprzowy 70g z ziemniakami

opiekanymi 50g i sosem czosnkowym 10g

Danie na ciepło
Bulion straciatella 250ml

Napoje bez limitu

Napoje gazowane, soki, woda
Kawa, herbata (bufet)

W tym pakiecie:
- standardowa dekoracja stołów (białe obrusy, białe świece, biała porcelanowa zastawa, serwetki ułożone w

wachlarz lub serwetki w pierścieniu)
- standardowa dekoracja kwiatowa na stołach GRATIS (róża, lilia, eustoma, goździk w szklanych niskich

wazonach)
- dzieci do lat 3: udział bezpłatny, dzieci 4-12 lat oraz osoby funkcyjne: 50% (zmniejszone menu)

W prezencie od hotelu:
- apartament małżeński dla Pary Młodej w dniu wesela

2022 rok: 279,00 zł
2023 rok: 289,00 zł
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Menu weselne
"Raz się żyje" 349,00 zł

Przywitanie
Wino musujące Prosecco 80ml

Przystawka serwowana
Gotowana cielęcina w sosie tuńczykowym 90ml

Zupa
Bulion z gęsi straciatella 250ml

Dania główne (4 porcje /os.)

Pieczona pierś z gęsi w sosie śliwkowym 120g

Sandacz nadziewany krewetkami w sosie winnym 120g

Rostbef pieczony w sosie z grzybów leśnych 120g

Pierś z indyka nadziewana morelą flambirowaną
na czerwonym winie 120g

Dodatki
Bukiet surówek sezonowych (2 rodzaje) 100g

Sałatka wiosenna z delikatnym sosem miodowym 100g

Zasmażana modra kapusta z goździkami i cynamonem
100g

Ziemniaki z koperkiem 100g

Domowe kopytka własnego wyrobu 100g

Deser
Świeże owoce 200g

Wybór ciast (2 porcje /os.) 150g

Zimne przekąski (4 porcje /os.)

Tatar z polędwicy wołowej 60g

Tatar z łososia 60g

Mięsa pieczyste z sosem tatarskim 60g

Szynka parmeńska z melonem 60g

Deska wykwintnych serów 60g

Deska wykwintnych wędlin 60g

Pasztet z gęsi z musem z owoców leśnych 60g

Sałatka z sezonowych warzyw z grillowanym indykiem
w sosie miodowo- musztardowym 60g

Galantyna warzywna 60g

Świeżo wypiekane bułeczki, pieczywo 2 szt./50g

Trzy rodzaje masła (czosnkowe, ziołowe, paprykowe) 40g

Danie na ciepło
Pieczony udziec wieprzowy 70g z ziemniakami

opiekanymi 50g i sosem czosnkowym 10g

Danie na ciepło
Kwaśnica z żebrem wieprzowym 250ml

Napoje bez limitu

Napoje gazowane, soki, woda
Kawa, herbata (bufet)

W tym pakiecie:
- standardowa dekoracja stołów (białe obrusy, białe świece, biała porcelanowa zastawa, serwetki

ułożone w wachlarz lub serwetki w pierścieniu)
- standardowa dekoracja kwiatowa na stołach GRATIS (róża, lilia, eustoma, goździk w szklanych niskich

wazonach)
- dzieci do lat 3: udział bezpłatny, dzieci 4-12 lat oraz osoby funkcyjne: 50% (zmniejszone menu)

W prezencie od hotelu:
- apartament małżeński dla Pary Młodej w dniu wesela z romantycznym wystrojem, winem

musującym i kwiatami
- 2 pokoje klasy Superior dla najbliższej rodziny
- apartament małżeński dla Pary Młodej w pierwszą rocznicę ślubu

2022 rok: 369,00 zł
2023 rok: 389,00 zł



Menu poprawinowe

Menu serwowane 67,00 zł

Zupa
Kwaśnica na żebrach wieprzowych z boczkiem 250g

Danie główne
Bitki wołowe w sosie winnym Nos Racines podane z karmelizowanymi buraczkami i puree maślanym z koperkiem

160/100/100g

Napoje
Napoje gazowane, soki, woda mineralna z owocami i miętą 1l/os.

Kawa, herbata (bufet) 1szt./1szt.

Menu grillowe 79,00 zł

Dania główne
Karkówka w ziołach prowansalskich 100g

Szaszłyki drobiowe z warzywami sezonowymi z dipem tatarskim 100g

Kiełbasa z grilla 100g

Dodatki
Sałatka grecka z oliwkami 80g

Sałatka z młodych ziemniaków z chipsami z boczku 80g

Ogórek kiszony 80g

Pieczywo wiejskie
Smalec z skwarkami 20g

Napoje
Napoje gazowane, soki, woda 1l/os.

Kawa, herbata (bufet) 1 szt./ 1 szt.

Dodatkowo płatne:
- wynajem lokalu (np. Karczma Ogrodowa)
- alkohole (w specjalnych cenach dla grup)
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Menu opcjonalne
Atrakcje kulinarne

Tort weselny jest wyceniany indywidualnie w
zależności od rodzaju, wielkości, dekoracji, itd. Istnieje
również możliwość zamówienia i dostarczenia tortu we
własnym zakresie (wymagane okazanie dowodu zakupu).

Stół z wiejskim jadłem 200g
3.000,00 zł /do 100 osób
1.500,00 zł /do 50 osób
750,00 zł /do 25 osób
Bukiet wędlin, szynek i kiełbas podwędzanych, szynki
pieczone oraz parzone, kiełbasy podsuszane, salceson,
kaszanka, chleb staropolski, smalec z cebulką,
majerankiem oraz jabłkiem, ogórki kiszone, cebulka
perłowa, pieczarki i papryka marynowana.

Indyk pieczony 100g 23,90 zł /os.
Indyk krojony i serwowany na sali. Ewentualne dodatki
płatne dodatkowo.

Prosię pieczone
39,00 zł /kg - prosię o wadze 60-65 kg (na ok. 100 osób)
50,50 zł /kg - prosię o wadze 45-50 kg (do ok. 60 osób)
Prosię krojone i serwowane na sali. Farsz z kaszy,
pieczarek, marchwi, selera i pora. Ewentualne dodatki
płatne dodatkowo.

Dania wegetariańskie
Kotlety z ciecierzycy 100g 6,00 zł

Gołąbki z kapusty włoskiej z kaszą jaglaną i szpinakiem w
sosie pomidorowym 200/100g 15,00 zł

Papryka faszerowana komosą ryżową, pieczarkami,
cukinią i serem mozarellą 300g 15,00 zł

Spaghetti razowe ze smażonymi warzywami, bakłażanem,
cukinią, czosnkiem i pomidorkami koktajlowymi w sosie
pomidorowym 200/200g 30,00 zł

Leczo warzywne z ryżem jaśminowym 200/150g 25,00 zł

Naleśniki z warzywami zapiekane serem 300g 15,00 zł

Krokiety z kapustą i grzybami 200g 10,00 zł

Pieczarki faszerowane 200g 10,00 zł

Szaszłyki warzywne 200g 15,00 zł

Talerz warzyw grillowanych (papryka, cukinia, bakłażan,
pomidory) 250g 15,00 zł
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Napoje i alkohole
Ceny jednostkowe (wg zużycia)

Wódka czysta
Żołądkowa Gorzka 0,5l 39,00 zł
Wyborowa 0,5l 49,00 zł
Bocian 0,5l 51,00 zł
Finlandia 0,5l 79,00 zł
Baczewski 0,5l 82,00 zł

Whisk(e)y
Grant's 0,7l 92,00 zł
Ballantine’s 0,7l 99,00 zł
Jameson’s 0,7l 142,00 zł
Jack Daniel’s 0,7l 159,00 zł
Jack Daniel’s Honey 0,7 169,00 zł
Johnnie Walker Black 0,7l 199,00 zł
Johnnie Walker Gold 0,7l 289,00 zł

Gin
Seagram's 0,7l 86,00 zł
Baczewski 0,7l 99,00 zł

Brandy, cognac
Metaxa 5* 0,7l 115,00 zł
Hennessy V.S.O.P 0,7l 179,00 zł

Rum
Bacardi 0,7l 139,00 zł
Havana 0,7l 149,00 zł

Tequila
Olmeca Silver / Gold 0,7l 169,00 zł

Wermut
Martini Bianco / Extra Dry / Rosso / Rosato 1l 79,00 zł

Szampany, wina musujące
Chopin Demi Sec 0,75l 42,00 zł
Prosecco Scudo Oro 0,75l 79,00 zł
Moet & Chandom Imperial Brut 0,75l 249,00 zł

Wino białe
Nos Racines Sauvignon Blanc 0,75l 42,00 zł
Parthenium Pinot Grigio 0,75l 50,00 zł
Baron De Ley Blanco Rioja 0,75l 70,00 zł
Chablis Vaudom 0,75l 152,00 zł

Wino czerwone
Nos Racines Merlot 0,75l 42,00 zł
Parthenium Nero d'Avola Shiraz 0,75l 50,00 zł
Baron De Ley Club Privada Rioja 0,75l 70,00 zł

Piwo
Lech Premium keg 30l 410,00 zł
Tyskie but. 0,5l 8,00 zł
Książęce ciemne but. 0,5l 9,00 zł
Książęce pszeniczne but. 0,5l 9,00 zł
Książęce czerwone but. 0,5l 9,00 zł
Lech Free but. 0,33l 7,00 zł
Red's but. 0,33l 7,00 zł

Piwo rzemieślnicze (min. 80 szt., rozlicz. wg zamówienia)

Bojan Leżak (lekki Lager) 10,00 zł
Bojan Beeergamot (Tea APA) 12,50 zł
Bojan Muscovado (Sweet Stout) 12,50 zł
Karkosz Czarny (Stout) 12,50 zł

Napoje bezalkoholowe
Woda niegazowana dzbanek 1,5l 6,50 zł
Woda mineralna Kropla Beskidu but. 0,33l 3,00 zł
Woda mineralna Kropla Beskidu but. 0,75l 8,00 zł
Sok (pomarańcza, grejpfrut, jabłko, porzeczka) dzbanek 1l 9,00 zł
Coca-Cola, Fanta, Spirte, Kinley but. 0,25l 4,00 zł
Coca-Cola, Fanta, Spirte, Kinley but. 0,85l 9,00 zł
Kawa serwowana (podawana do stolika) 6,00 zł
Herbata serwowana (podawana do stolika) 5,00 zł

Lemoniady 150ml (min. 50 porcji, max 3 smaki jednocześnie)

strawberry, lemon, cucumber, mojito, arbuzowa (sezonowa) 9,00 zł
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Napoje i alkohole
Open bar

Open bar 1 39,00 zł /os.
Piwo Tyskie (bufet)

Piwo Książęce pszeniczne (bufet)

Piwo Książęce czerwony lager (bufet)

Piwo Książęce ciemne łagodne (bufet)

Lech Free (bufet)

Soki (pomarańczowy, jabłkowy, czarna porzeczka)

Coca Cola, Fanta, Sprite, Kinley
Woda mineralna z owocami sezonowymi i miętą

Open bar 2 59,00 zł /os.
Wódka Żołądkowa Gorzka

Lemoniada strawberry (bufet)

Lemoniada cucumber (bufet)

Soki (pomarańczowy, jabłkowy, czarna porzeczka)

Coca Cola, Fanta, Sprite, Kinley
Woda mineralna z owocami sezonowymi i miętą

Kawa: czarna, biała (podawana do stolika)

Herbata: ceylon, earl grey, green (podawana do stolika)

Open bar 3 79,00 zł /os.
Wódka Wyborowa

Wino czerwone Nos Racines Merlot (bufet)

Wino białe Nos Racines Sauvignon Blanc (bufet)

Lemoniada strawberry (bufet)

Lemoniada cucumber (bufet)

Soki (pomarańczowy, jabłkowy, czarna porzeczka)

Coca Cola, Fanta, Sprite, Kinley
Woda mineralna z owocami sezonowymi i miętą

Kawa: czarna, biała (podawana do stolika)

Herbata: ceylon, earl grey, green (podawana do stolika)

Open bar 4 83,00 zł /os.
Wódka Bocian

Wino czerwone Nos Racines Merlot (bufet)

Wino białe Nos Racines Sauvignon Blanc (bufet)

Lemoniada strawberry (bufet)

Lemoniada cucumber (bufet)

Soki (pomarańczowy, jabłkowy, czarna porzeczka)

Coca Cola, Fanta, Sprite, Kinley
Woda mineralna z owocami sezonowymi i miętą

Kawa: czarna, biała (podawana do stolika)

Herbata: ceylon, earl grey, green (podawana do stolika)

Open bar 56 98,00 zł /os.
Wódka Finlandia

Wino czerwone Nos Racines Merlot (bufet)

Wino białe Nos Racines Sauvignon Blanc (bufet)

Lemoniada strawberry (bufet)

Lemoniada cucumber (bufet)

Soki (pomarańczowy, jabłkowy, czarna porzeczka)

Coca Cola, Fanta, Sprite, Kinley
Woda mineralna z owocami sezonowymi i miętą

Kawa: czarna, biała (podawana do stolika)

Herbata: ceylon, earl grey, green (podawana do stolika)

Open bar 6 129,00 zł /os.
Wódka Wyborowa

Whisky Ballantine's (bufet)

Wino czerwone Nos Racines Merlot (bufet)

Wino białe Nos Racines Sauvignon Blanc (bufet)

Lemoniada strawberry (bufet)

Lemoniada cucumber (bufet)

Soki (pomarańczowy, jabłkowy, czarna porzeczka)

Coca Cola, Fanta, Sprite, Kinley
Woda mineralna z owocami sezonowymi i miętą

Kawa: czarna, biała (podawana do stolika)

Herbata: ceylon, earl grey, green (podawana do stolika)

Nielimitowane spożycie powyższych napojów w trakcie trwania przyjęcia.
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Dodatkowe usługi
Gastronomia

Opłata korkowa
Opłata w przypadku dostarczenia własnych alkoholi na
przyjęcie.
- alkohole na weselu: 10,00 zł /os.
- alkohole na poprawinach: 10,00 zł /os.

Uwaga: Nie ma możliwości dostarczenia własnych
napojów bezalkoholowych.

Opłata talerzykowa
Opłata w przypadku dostarczenia własnych gotowych
dań na przyjęcie.
- dostarczone ciasto: 5,00 zł /os.

Obsługa
Dodatkowy kelner: 60,00 zł /godz. (min. 6 godzin) /Standardowo: 1 kelner na 20 gości (przed północą), 1 na 30 gości (po północy)

Barman: 105,00 zł /godz. (min. 6 godzin)

Usługa mycia szkła od zewnęrznego barmana: 40 zł /godz. (min. 6 godzin)

Usługa układania Candy Baru: 250 zł
Usługa rozkładania dekoracji stołów (dostarczone winietki, podziękowania, menu): 150 zł

Wystrój
Dodatkowy wystrój sali mogą Państwo zorganizować samodzielnie we współpracy z wybraną kwiaciarnią lub
zdać się na nas - na życzenie wycenimy dekoracje w wykonaniu naszych sprawdzonych partnerów.

Atrakcje
Możemy pomóc w zorganizowaniu każdego Waszego pomysłu np. profesjonalny pokaz fajerwerków,
teatr ognia fireshow, tuba z konfetti, wytwornica dymu, pokaz barmański, balony z helem, kwartet smyczkowy,
saksofonista, candy bar, pokaz taneczny, nauka tańca dla gości, karaoke, kącik kasyno, foto budka, księga gości,
fontanny czekoladowe/alkoholowe, dekoracje florystyczne lokalu, pokój zabaw dla dzieci z animatorką, klaun z
balonikami, iluzjonista dla najmłodszych, czerwony dywan przed wejściem, wypożyczenie bryczki lub auta do ślubu,
transfery gości, oprawa muzyczna (Dj, zespół coverowy), oświetlenie efektowne i architektoniczne, serwis foto-video,
loty w tunelu aerodynamicznym, wypożyczenie projektora z ekranem do pokazu zdjęć, wypożyczenie sztalugi...

Uwaga: Organizator zobowiązany jest przedłożyć dokument zakupu określający źródło pochodzenia dostarczanych produktów. W trosce o
bezpieczeństwo gości nie dopuszcza się wyrobów przygotowanych poza profesjonalnymi zakładami gastronomicznymi (np. domowych wypieków
własnej produkcji).

Informacja dotycząca standardowych dekoracji stołów wliczonych w cenę menu znajduje się na stronach z poszczególnymi propozycjami menu.
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Hotel Sułkowski***
Boszkowo-Letnisko, ul. Dworcowa 15

64-140 Włoszakowice
www.hotelsulkowski.pl

bankiety@hotelsulkowski.pl
tel: +48 885 102 209, 65 537 16 70 (8:00-16:00)

„Bardzo sympatyczna i profesjonalna obsługa zawsze
gotowa, aby służyć zaproszonym gościom (...) Dali się
poznać jako fachowcy i solidny partner wykonując swoje
obowiązki z dużym zaangażowaniem” Partycja i Jarosław

„Dzięki ciężkiej pracy i miłej współpracy w przygotowaniach
udało się nam osiągnąć cel, którym było zorganizowanie
niezapomnianego przyjęcia weselnego, dalece
odbiegającego od tego co wszystkim znane, czyli
tradycyjnego wesela” Anna

„Restauracja Blue Cafe położona na plaży jest miejscem,
gdzie spełniły się moje marzenia o weselu. Było
rewelacyjnie... Jedzenie przepyszne, bardzo sympatyczna
obsługa, zawsze chętna do pomocy, a za oknem
przepiękny widok na jezioro...” Małgorzata

„Wszystkie posiłki były podawane bardzo ciepłe, jedzenie
było elegancko przystrojone, na stołach zawsze panował
porządek, zawsze można było liczyć na Panie kelnerki,
służyły nie tylko radą, ale zawsze pomocą, każde prośby
nasze i naszych gości były spełniane...” Monika

„...Restauracja wygląda przepięknie, obsługa wyglądała
profesjonalnie i bardzo elegancko, a nasi goście, którzy
niejedno miejsce w Polsce widzieli, byli zachwyceni (...)
Bardzo miłe wspomnienia i nie zamieniłabym tego
miejsca na żadne inne” Jagoda

„Jako para młoda nie musieliśmy martwić się o nic w tak
ważnym dla nas dniu (...) Byliśmy bardzo zadowoleni z
ceny, jaką mieliśmy zapłacić za całe wesele, a także z tego,
że mogliśmy bez żadnych problemów wprowadzić nasze
własne propozycje do menu weselnego” Jolanta i Naresh

Rezerwacje weselne:




