HOTEL Rychło***
PROPOZYCJE PRZYJĘCIA WESELNEGO
Wiemy jak ważny jest
dzień ślubu i wesela…
Wiedząc jak ważny jest dzień ślubu i wesela pragniemy
przedstawić propozycję zorganizowania tej uroczystości
w gościnnych progach Hotelu Rychło.

Oferta przygotowana z myślą
o osobach pragnących spędzić ten
wyjątkowy czas w uroczym miejscu
Ten dzień jest również dla nas szczególną okazją dla
zaprezentowania swoich umiejętności i niepowtarzalnego
klimatu panującego w naszym hotelu.

W RAMACH PRZYJĘCIA WESELNEGO
OFERUJEMY:
• profesjonalną obsługę kelnersko-gastronomiczną
w pełnym zakresie
• apartament dla Państwa Młodych na jedną dobę
• okrągłe stoły
• pokrowce na krzesełka

Każde przyjęcie weselne jest dla nas wydarzeniem równie ważnym jak i dla Państwa.
Mając na uwadze indywidualne życzenia i wyobrażenia
związane z tym wyjątkowym dniem, jesteśmy otwarci
na wszelkie propozycje i sugestie.
Wybierając naszą ofertę będziecie Państwo zachwyceni
naszą profesjonalną obsługą i wysokim poziomem
jakości świadczonych usług.

USŁUGI DODATKOWE:
• stół wiejski lub grill – cena zależna od asortymentu,
• wystrój sali – cena zależna od aranżacji,
• pokoje dla Gości weselnych w bardzo atrakcyjnej
cenie.

CENa pRZYJĘCIA WESELNEgo
• jednodniowego – od 165 do 180 PLN/osoba
• dwudniowego – od 200 do 240 PLN/osoba

Prosimy o przesłanie zapytania
na adres: recepcja@rychlo.pl
lub o kontakt pod numerem
telefonu +48 75 77 32 072 do 074.
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HOTEL Rychło***
Menu weselne
Chleb weselny
Aperitiff – wino musujące
Zupa

(do wyboru 1 propozycja)

Rosół z makaronem
Rosół szlachecki z gwiazdeczkami drobiowymi
Zupa krem borowikowa
z groszkiem ptysiowym
Danie główne

(do wyboru 4 propozycje)

Filet z drobiu po parysku
Rolada z piersi kurczaka
fasz. szpinakiem
Rolada z piersi kurczaka
fasz. pieczarkami i serem
Schab panierowany
z pieczarkami z rusztu
Karczek pieczony w sosie
myśliwskim
Bryzol z polędwicy
wieprzowej z cebulą
Łosoś grillowany
na szpinaku
Dorsz w sosie holenderskim
Dodatki

(do wyboru 3 propozycje)

Ziemniaki z wody
Ziemniaki zapiekane

w ziołach
Purée ziemniaczane
ze szpinakiem
Kluski śląskie
Ryż z warzywami
Zestaw surówek – 3 rodzaje
Deser
Gruszka Heleny w winnym
syropie
Puchar lodów z malinami
Mus malinowy z kleksem
bitej śmietany
Panna Cota z musem
malinowym
I DANIE GORĄCE

(do wyboru 1 propozycja)

Polędwiczka wieprzowa
z sosem borowikowym,
kluski śląskie, kapusta
zasmażana
Stek z karczku z warzywami
z grilla, ziemniak pieczony
Rumsztyk wieprzowy
z sosem cabernet, ziemniaki puree, warzywa po
angielsku
Udko fasz.pieczarkami
sos pieczarkowy,
kopytka, kapusta czerwona
zasmażana

Sola z sosem cytrynowym
ze szparagami i dzikim
ryżem

Poprawiny:

II DANIE GORĄCE

Żurek królewski
Rolada z piersi kurczaka
faszerowana pieczarkami
żółtym serem w sosie śmietanowym, ziemniaki, bukiet
surówek
Zupa krem brokułowa
z kleksem śmietany
Stek z polędwicy wieprzowej z pieczarkami i serem,
ziemniaki, bukiet surówek

(do wyboru 1 propozycja)

Zupa gulaszowa
Flaczki
Bekli – Meze
Żurek po królewsku
III DANIE GORĄCE

(do wyboru 1 propozycja)

Rolada z kurczaka fasz.
cukinią, ziemniaki gotowane, sos beszamelowy
Udziec drobiowy faszerowany, ziemniaki ze szpinakiem,
marchew glazurowana
Polędwiczki wieprzowe
z konfiturą z czerwonej
cebuli, kopytka, buraczki
Żeberka zawijane w kapuście w sosie cygańskim, kluski śląskie, modra kapusta
Dorsz na warzywnym ratatuj, ziemniaki zapiekane
IV DANIE GORĄCE

(do wyboru 1 propozycja)

Barszcz czerwony
z krokietem
Mix pasztecików z barszczem czerwonym
Pierogowy mix z barszczem
czerwonym
Gulasz węgierski
Zakąski:
Półmisek mięs pieczonych
Rolada z kurczaka fasz.
warzywami
Galaretka drobiowa
Schab w galarecie
Kąski drobiowe z sosem
czosnkowym
Ryba w sosie greckim
Śledź w oleju
Śledź w sosie kalifornijskim
Jajko w sosie tatarskim
Sałatka grecka
Sałatka orientalna
Sałatka jarzynowa
Pikle mix
Pieczywo
Ciasta, owoce
Napoje zimne i gorące
kawa, herbata, wódka czysta 200 g/os., sok 0,5 l/os.,
woda min 100 g/os.

I DANIE GORĄCE

(do wyboru 1 propozycja)

II DANIE GORĄCE

(do wyboru 1 propozycja)

Dorsz w sosie maślanym,
puree ziemniaczane, buraczki zasmażane
Udko pieczone, bigos staropolski
III DANIE GORĄCE

(do wyboru 1 propozycja)

Gołąbki w sosie pomidorowym
Klopsiki w sosie myśliwskim, kluski śląskie, kapusta czerwona zasmażana
ZAKĄSKI ZIMNE ORAZ
NAPOJE, CIASTA I OWOCE
– ASORTYMENT Z DNIA
WESELA

Do Państwa dyspozycji:
Biuro Obsługi Gościa
tel: 75 77 32 072 wew 501
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