
 

 

 

 

 Hotel BESKIDIAN*** 
 ul. 3-go Maja 12 
 34-350 Węgierska Górka 
 tel.:(33)864 02 31;  +48 513 947 847 
 www.facebook.com/hotelbeskidian 
 www.beskidian.com 
 e-mail: recepcja@beskidian.com 

Do dyspozycji oddajemy: 

75 miejsc noclegowych, klimatyzowaną salę bankietową do 190 miejsc, dwie sale 

szkoleniowe z wyposażeniem, salę VIP i salę rekreacyjną, duży i piękny ogród, 

plac zabaw dla dzieci, zadaszony grill do 120 miejsc, bezpieczny wewnętrzny 

parking, sieć Wi-Fi, dwa korty tenisowe, basen zewnętrzny, bilard, piłkarzyki, stół 

do tenisa, jacuzzi oraz saunę fińską. 

Dla naszych gości organizujemy: 

wesela, imprezy okolicznościowe, 

bankiety, konferencje, szkolenia, 

wyjazdy integracyjne, biesiady góralskie, 

zgrupowania sportowe, wczasy, napady 

zbójnickie i wiele innych. 

 

  

 

MENU I KOMUNIA  2022 - 180zł/os - 

ZUPA: 

Rosół z kapłona zagrodowego z makaronem 

DANIE GŁÓWNE (na półmiskach): 

Roladka z indyka nadziewana liśćmi szpinaku i pomidorami suszonymi 

Devolay w sezamie, Tradycyjny schab w panierce 

Kaczka pieczona w miodzie z papilotką 

Kieszonka ze schabu z pieczarkami panierowana w serze 

Kluski śląskie, Frytki, Puree, Zestaw surówek, Sos pieczeniowy 

 

DESER: Tort śmietankowy z musem truskawkowym – napis i kolor dekoracji ustalany indywidualnie 

KOLACJA 

Szaszłyk po chińsku w panierce panco z sosem azjatyckim, talarkami ziemniaczanymi  

i kapustą delikatnie zakwaszaną 

DODATKOWO NA ZAMÓWIENIE: Lody waniliowe w pucharku z sosem malinowym - 15zł/os 

ZIMNA PŁYTA 

Sery świata z konfiturą domową, Wędliny swojskie, Crostini z suszonymi pomidorami i burakiem 

Sałatka włoska z parmezanem i oliwkami mamut, Tatar z łososia w koszyku z ciasta filo 

Łódeczki rzymskie nadziewane salsą pomidorową z tuńczykiem, Sałatka makaronowa z kabanosem i porem, 

Bagietka czosnkowa z serkiem mascarpone i wędzoną rybą w towarzystwie nowalijek  

Nachosy z tortilli, Śledź w śmietanie z jabłkiem, porem i kaparami 

DODATKOWO: 3 rodzaje ciasta, drobne ciasteczka, owoce podawane na paterach 

Sprite, Coca cola, sok jabłkowy, sok pomarańczowy, woda mineralna niegazowana 

Kawa, herbata – bufet bez limitu 

 

*WYSTRÓJ SALI, KRZESEŁ ORAZ STOŁÓW BEZ DODATKOWYCH OPŁAT; DZIECI W WIEKU 2-8 LAT – 50% CENY  

ANIMACJE I ATRAKCJE DLA DZIECI – W CENIE od 50os (na placu zabaw lub w sali – zależnie od pogody) 

http://www.facebook.com/hotelbeskidian
http://www.beskidian.com/
mailto:recepcja@beskidian.com

