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           DANIA GŁÓWNE
 

1) Potrawka z kurczaka serwowana z ryżem
2) Zrazy wołowe w sosie własnym
3) Kotlet deVoille
4) Kaczka pieczona z jabłkami i żurawiną
5) Roladki z serem otulone wędzonym boczkiem
6) Kotlet schabowy panierowany z pieczarką i serem
7) Tradycyjny kotlet panierowany drobiowy lub wieprzowy
8) Kasztanki drobiowe nadziewane farszem paprykowym w sezamie
9) Kieszonka drobiowa nadziewana porem i serem
10) Pieczeń wieprzowa w sosie własnym faszerowana suszoną śliwką
11) Filet Pstrąga w ziołach
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        ZUPA
1) Królewski Rosół z lanymi kluseczkami, natką pietruszki i marchewką
2) Krem Grzybowy z grzankami

Warianty do wyboru:
* 5 porcji mięsa na osobę- 6 rodzai mięs. Menu z poprawinami
* 4 porcje mięsa na osobę- 6 rodzai mięs. Menu z poprawinami

* 3 porcje na osobę- 4 rodzaje mięs. Menu bez poprawin

          DODATKI
 

1) Ziemniaki gotowane z wody
2) Gotowany groszek z marchewką w sosie beszamelowym
3) Czerwona kapusta zasmażana wędzonym boczkiem
4) Fasolka szparagowa z bułką tartą
5) Bukiet blanszowanych warzyw z bułką tartą
6) Surówka z kapusty z dodatkami podawana z sosem winegret
7) Surówka z surowej marchewki z cytryną
8) Łagodne buraczki na zimno
9) Frytki
10) Surówka z surowego selera okraszanana rodzynką 
11) Por z jabłkiem z dodatkiem jogurtu naturalnego

*5 dodatków do wyboru / Menu z poprawinami
 proponujemy 3 surówki na zimno + 2 jedną na ciepło

  *4 dodatki do wyboru / Menu bez poprawin 



                                             CIASTA
 

1) Sernik Wiedeński 
2) Delicja z kremem budyniowym, owocami w galaretce
3) Toffi z prażonymi orzechami i bitą śmietaną
4) W-z kawowa lub śmietanowa z polewą czekoladową
5) Ciasto orzechowe z polewą czekoladową
6) Malinowa Chmurka z bezą
7) Makowiec
8) Kokosanka z kremem budyniowym z dodatkiem ananasa
9) Szarlotka
10) Karpatka z budyniem
11) Nutella z wiśniami
12) 3- Bit karmel przekładany budyniem i herbatnikiem
13) Snikers miodowy
14) Puszysta Cytrynka
15) Słonecznik z porzeczką i karmelem

 Warianty do wyboru: 
1) 4 porcje ciasta na osobę- 6 rodzai ciast. Menu z poprawinami. 
2) 3 porcję ciasta na osobę- 6 rodzai cisat. Menu z poprawinami. 

3) 2 porcje na osobę- 4 rodzaje ciasta. Menu bez poprawian. 
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Zupa do wyboru: Żurek, Flaczki, Bogracz

              KOLACJA CIEPŁA 

1) Pierś kurczaka z pomidorem i mozzarellą i bazylią
2) Polędwiczki wieprzowe w sosie Grzybowym
3) Mini Burgery wołowe
4) Pierś kurczaka w warzywach otulona serem
5) Nuggetsy z kulkami frytkowymi
6) Pulpeciki drobiowe w pikantnym sosie z papryką i ananasem
7) Szaszłyki drobiowe
8) Pierogi z mięsem lub z farszem ziemniaczanym
9) Pieczarka nadziewana mięsem drobiowym
10) Karkówka duszona w kapuście kiszonej z suszoną sliwką

           ZUPA NOCNA 
Barszcz z pasztecikiem



ZIMNE PRZYSTAWKI
1) Pstrąg w galarecie
2) Pstrąg wędzony
3) Łosoś w Kaszubskiej Zalewie
4) Łosoś wędzony z kaparami
5) Śledz na trzy sposoby
6) Sałatka jarzynowa
7) Sałatka typu Cezar z wędzonego kurczaka i grzankami
8) Sałatka z brokuł, z jajkiem i prażonymi migdałami 
9) Sałatka typu Gyros
10) Koreczki z suszoną śliwką i boczkiem, szynką parmeńską i gruszką
11) Tatar wołowy z jajkiem przepiórczym 
12) Galaretka wieprzowa
13) Pyszne rozmaitości z tortilli
14) Tymbaliki drobiowe
15) Mix rolad mięsnych podawanych z pikantnym dipem
16) Deski swojskich serów i wędlin
17) Rolada z szpinaku z puszystym nadzieniem
18) Rolada marchewkowa z serkiem i rzodkiewką 
19) Sałatka z krewetkami, melonem i granatem
20) Terina rybna w kształcie trójkąta
21) Mus z pstrąga obtaczany zielonym piaskiem
22) Królewska sałatka z paluszkami krabowymi 
23) Grasini z szynką parmeńską
24) Mix kulek serowych
25) Rolls z ciasta francuskiego z szynką i serem
26) Szynka parmeńska z gruszką
27) Poduszki francuskie z kurczakiem i serem
28) Roladki z grillowanej cukini
29) Carpaccio z pieczonego buraka
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Warianty do wyboru:  1) 11- pozycji  2) 9- pozycji  3) 8- pozycji
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PROPOZYCJE DODATKOWE:

1) Dzik pieczony w całości z sosem własnym 900-1600 zł
2) Indyk smażony w całości z sosem żurawinowym 700-1000zł
3) Pieczony szczupak faszerowany podawany z sosem koperkowym 500-900zł
4) Wiejski Stół do spożycia na miejscu 18 zł/os
5) Słodki Bufet 2 porcje os 28 zł
6) Węgorz wędzony 195 zł/kg
7) Sushi 8zł/szt
8) Krewetka Królewska z czosnkiemi bagietką 10 zł/os
9) Tort weselny gładkie wykończenie bitą śmietaną 100 zł/kg

Tort weselny z bitej śmietany:
Serek mascarpone z białą czekoladą, Truskawkowy, Malinowy, Brzoskwiniowy, Czekoladowy,
Oreo, Kajmakowy, Kościerski z orzechami.

 

Tort weselny na bazie masła:
Czekoladowy z wiśnią, Orzechowy, Cytrynowy, Kawowy, Hiszpan z dodatkiem bezy 
i orzechów włoskich.



Napoje: woda z cytryną i miętą, pepsi, coca cola, sprite, sok pomarańczowy, jabłkowy 
Dzieci do 9 lat - 50% 
Dzieci do 3 lat gratis

Poprawiny 6 godzin z obsługą, bufetem herbaciano kawowym 45 zł/os
Poprawiny nad jeziorem w formie ,,Barbecue" 6h 70 zł/os (Potrawy z dnia weselnego podane 

Pokój dla noworzeńców Gratis
Pokój dwuosobowy bez śniadania z możliwością korzystania z basenu i jacuzzi -140 zł/os, 

Koszt w pokojach 3-4 osobowych 120 zł/os, w sezonie lipiec sierpień 140 zł /os
Noclegi poza nocą weselną wg cennika całorocznego obiektu
Dzieci korzystające z noclegu razem z rodzicami w łóżkach małżeńskich Gratis
Noclegi obejmują besen oraz jacuzzi bez śniadania

Mrożenie wódki, wypożyczenie oraz utylizacja szkła 600 zł
Serwowanie wódki 300 zł
Lód 300 zł

Profesjonalny słodki bufet. Monoporcje wg nowoczesnych receptur cukierniczych.28 zł/os 2p.
Bufet owocowy (krojone owoce i w całości do spożycia na miejscu) 14 zł/os
Wiejski Stół (swojskie wyroby, kiełbasy, szynki, smalec, ogórki do spożycia na miejscu) 18
zł/os
Profesjonalny Drink Bar 12 koktajli na bazie wódki i rumu 6h -45 zł/os 

Oferta: 
Organizacja wesela 1 -dniowego 370 zł (bez poprawin) Napoje 18 zł/ os
Organizacja wesela 2 -dniowego 395 zł / 420 zł (menu z poprawinami) Napoje 27 zł/os 

Przy rezerwacji sali Oaza minimum 90 osób pełnopłatnych
Przy rezerwacji sali Cztery Pory Roku minimum 110 osób pełnopłatnych 

Uroczystość poprawin - propozycje:

w formie bufetu, napoje bez ograniczeń) Dodatkowo mozna zamówić: kiełbaski, karkówka,
szaszłyki, wycena indywidulna miesiąc przed weselem.   
Noclegi z rabatem dla gości weselnych:

       w sezonie lipiec, sierpień 170 zł/os

Dodatkowo:

Opcje dodatkowe, które uatrakcyjniają wesele:
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Sala Weselna - dekoracje:
W cenie podstawowego menu zawarta jest wersja stołów prostokątnych z białymi obrusami
Aranżacja kwiatowa sali i stołów 3000- 7000 zł / sala bankietowa
Dekoracja kościoła, butonierki, bukiet panny młodej, podziękowania dla rodziców -
cena do uzgodnienia zależna od ilości kwiatów
Wynajęcie okrągłych stołów 700 zł 
Podtalerze złote/ srebrne 4 zł/szt
Wypożyczenie pokrowców na krzesła 6 zł/szt
Wypożyczenie amerykańskich krzeseł Chiavari 13 zł/ szt
Ceremonia Ślubna na zewnątrz (namiot, krzesła, dywan, lampiony, kwiaty) 2500 zł
Staropolskie przywitanie chlebem i solą Gratis
Udostępnienie rzutnika oraz ekranu Gratis
Czas trwania uroczystości 17:00-4:00 
Przedłużenie lub przyspieszenie uroczystości 500 zł/h
Udostępnienie sali Bankietowej następnuje w dniu uroczystości (godzina do uzgodnienia)
Podświetlany napis drewniany biały LOVE 400 zł
Zawieszany napis Ledowy Beter Together / Miłość 200 zł

Atrakcje z zewnątrz:
Występ Kaszubskiego Zespołu Pieśni i Tańca ,,Chmielanie" 1500 zł
Wynajem powozu konnego 900zł
Wszystkie atrakcje ogrodowe typu fajerwerki odbywają się na terenie obiektu do godziny 22:00
 po wcześniejszym ustaleniu z obiektem.
Wprowadzenie swojego drink baru 700 zł, wniesienie wyrobów cukierniczych 200 zł 
W przypadku odstępienia od umowy przez Zleceniodawcą, zaliczka lub zadatek, nie zostaje
zwrócony. 
W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę, zleceniobiorca otrzyma zwrot zadatku
powiększonego 
o 100% wartości zadatku.
Informacje dotyczące gramatur i potraw dostępne  są u menagera obiektu. 
Oferta ważna jest 6 miesiące od jej otrzymania.  
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Szukasz pomysłu na wesele w pięknej malowniczej
scenerii, to miejsce jest właśnie dla Ciebie.
Uroczystość weselna jest wyjątkowym dniem,
sprawimy, by była naprawdę niezapomniana, 
a Twoje marzenia o ślubie stały się rzeczywistością.

Kompleks Wypoczynkowy ,,Wichrowe Wzgórze"
położony jest w sercu Kaszub w Chmielnie na
wzgórzu, nad jeziorem Kłodno, skąd rozpościera się
przepiękny widok.

Zależy nam na wysokiej jakości wykonywanych
usług, dlatego staramy się kompleksowo
przygotować każdą uroczystość. Wieloletnie
doświadczenie, smaczne potrawy, piękna dekoracja
sprawiają, że jesteśmy 
w stanie zaspokoić potrzeby najbardziej
wymagających gości i sprostać każdemu zadaniu. 

Organizacja wesel to nie tylko praca, ale przede
wszystkim nasza pasja, w którą wkładamy serce,
ogromne zaangażowanie, a największą nagrodą dla
nas jest satysfakcja i zadowolenie Pary Młodej i ich
gości.

Unikalne miejsce z dużą bazą noclegową, gdzie
tradycja i nowoczesność tworzą piękną harmonię
wyróżniającą nas z posród wielu podobnych
obiektów.  


