
OFERTA WESELNA
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HOTEL BESKIDIAN***

Dzień ślubu to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu.      

Węgierska Górka, ul. 3 Maja 12

tel. +48 513 947 847
e-mail: recepcja@beskidian.com

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!



Menu Weselne 1 dzień - 250pln/os
Zupa do wyboru

Rosół z kapłona zagrodowego z makaronem
Krem z borowika szlachetnego z grzankami 

Krem włoski pomidorowo - paprykowy z kuleczkami acini di pepe

Danie główne (2,5 szt./os)
Kieszonka wieprzowa nadziewana szpinakiem i szynką panierowana w serze 

De Volaile z masłem i serem cheddar 
Indyk nadziewany fetą i pomidorem secchi

Rolada z szynki z nadzieniem pieczarkowym 
Kotlet schabowy marynowany w czosnku i mleku

 Dodatki skrobiowe
Kluski śląskie ze szczypiorkiem

Puree ziemniaczane z koperkiem
Ziemniaczki opiekane

 

Surówki i sałatki
Kapusta czerwona z żurawiną i cebulką

Surówka z marchewki z antonówką 
Surówka coleslaw

 Dodatkowo: sos pieczeniowy ciemny
 

Deser
Tort śmietanowy z musem truskawkowym podawany po pierwszym tańcu  

(jeśli tort ma być podany później to deser obligatoryjnie płatny dodatkowo) 
suchy lód do tortu za dopłatą 100zł

 
Deser płatny

Pana Cotta z musem truskawkowym lub pomarańczowym -8zł 
Lody z gorącymi malinami -10zł 

Lody w sosie karmelowo - pieprzowym z flambirowanym ananasem - 12zł
Jabłko karmelizowane pod kruszonką z sosem waniliowym -10zł 

Crème brûlée zapiekany z brązowym cukrem -12zł
 

Zimna Płyta
(podawana sukcesywnie w trakcie całego przyjęcia, uzupełniana do godziny 01.00)

Antipasto serów świata z konfiturą domową
Antipasto wędlin z naszej wędzarni 

Sałatka włoska z serem pecorino i pomidorkiem koktajlowym
Sałatka ziemniaczana z bekonem i jajkiem lub sałatka jarzynowa tradycyjna 

Tymbaliki drobiowe z warzywami
Śledź w śmietanie

Carpaccio wołowe z parmezanem na rukoli
Cykoria nadziewana serkiem buko i łososiem wędzonym

Bruschetta/ Crostino pomidorowo kaparowa
Finger food's szefa kuchni

 



Menu Weselne 1 dzień - 250pln/os
I kolacja do wyboru

Marynowany karczek z kumpirem tureckim (ziemniak pieczony faszerowany) 
w sosie grzybowym i surówką tajską

 
Kotlet Beskidian (schab z sosem bolognese zapiekany serem) frytki belgijskie, 

sałata lodowa z sosem jogurtowym
 

Filet dorsza po wenecku z makaronem ryżowym,  warzywami, oprószony grysem z 
orzeszków ziemnych podany grzanką czosnkową

 
Kurczak po wietnamsku na warzywach w towarzystwie risotto i surówki 

delikatnie zakwaszanej

II kolacja do wyboru
Sataye (szaszłyk z 3 gatunków mięsa) panierowany w panko z frytkami 

i surówką z kapusty pekińskiej 
 

Skalopina drobiowa w sosie kurkowym z blinem ziemniaczanym w towarzystwie 
buraczków na jogurcie greckim

 
Cordon Bleu (wieprzowina nadziewana serem gruyer i szynką z beczki) 

z dufinkami ziemniaczanymi i surówką

III kolacja do wyboru
Rubinowy barszcz z krokietem

Żurek staropolski na boczku z jajkiem i białą kiełbasą  
Gulasz madziarski wieprzowy z ziemniakiem     

Kociołek zbójnicki z mięsem i warzywami

Ponadto w cenie oferty
Bufet kawowy (kawa, herbata, czekolada),  soki owocowe -  jabłkowy i pomarańczowy, 
coca-cola, woda mineralna niegazowana - no limit podawane w 
karafkach/dzbankach, sprite, fanta - soft bufet
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)
Czerwony dywan na wejściu, oraz 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)
Dzieci 2-8 lat - 50% ceny , dzieci do 2 lat nieodpłatnie bez świadczeń (wstawienie 
krzesełka)

beskidian.com             /hotelbeskidian             /hotelbeskidian



Dodatkowo płatne na zamówienie
Stół wiejski – udziec wieprzowy, mięsa pieczone, wędliny z naszej wędzarni, 
kaszanka, sery góralskie mix, pasztet, salceson, smalec, ogórek kiszony, chleb 
swojski,  1200zł do 120 os. i 1500zł powyżej 120 os.
Stół pasterski - sery góralskie, ogórek kiszony, smalec, chleb swojski - 700zł
Stół z owocami morza - od 15zł/os
Piwo Żywiec/Brackie – 350zł keg 30l
Wino półwytrawne Faisao b/cz - 35 zł/0,7l 
Miodula, cytrynówka własnego wyrobu- 40zł/0,5l
Po amerykańsku - poncz z owocami - 200zł/misa 5l
Fontanna czekoladowa (fondue) – 900zł
Słodki Bufet –  1200zł do 120 os. i 1500zł powyżej 120 os.
Dodatkowa kolacja od 10zł/os - zależnie od menu
Kolacja grillowa pod wiatą Beskidian Grill - 35zł/os (można zamienić za 
jedną z kolacji z dopłatą) - w menu: udziec a'la Beskidian, golonko, żeberko, 
filet z grilla, kiełbasa, duszonka, warzywa grilowane, korytko pierogów, 
kapusta zasmażana, sos czosnkowy, pieczywo 
Pakiet alkoholi no limit - wódka, wino, piwo - 45zł/os                                        
wódka do wyboru- Wyborowa, Stock, Pan Tadeusz - podawana w stoły              
Wino p/w Faisao białe/czerwone - bufet, piwo Żywiec, Tyskie 
Barman i Coctail Bar - 1100zł(od 17.00do 02.00) w tym 600zł alkohole i dodatki 
do drinków
Kwiaty cięte wazon wysoki Martini lub wazon niski - od 70zł/szt. Duży bukiet 
na półkole przed prezydium od 180zł ( cena zależna jest od wielkości, 
 rodzaju kwiatów, oraz pory roku)
TOP chwila – foto kabina od 400zł
Kapela góralska - 600zł
Kapela góralska i napad zbójników od 1000zł
Napis 3D LOVE 300zł - 1 doba
Samochód do ślubu - 500zł/2h - Jaguar I-PACE EV400 HSE 2019r - black edition - 
electric car
Samochód do rozwożenia gości - 600zł/noc od 21.00 do 06.00 Ford Galaxy 
2018r. - 7 miejsc
Ustawienie okrągłych stołów - 400zł całość (max 9 szt do 12 osób + 
prezydium do 26 osób)
KORKOWE - 10zł/butelka lub 600zł/bez względu na ilość
Wódka Wyborowa/Pan Tadeusz/Stock - 27zł/0,5l
Wódka Biały Bocian/Ogiński - 29zł/0,5l
Wódka Finlandia/Stumbras - 32zł/0,5l


