
 

 

 
ZAŁĄCZNIK NR 1 

 
 

HOTEL NEW WAVE*** 
UL. GÓRNOŚLĄSKA 44 

43-460 WISŁA 
WWW. HOTELNEWWAVE.PL 

RECEPCJA@HOTELNEWWAVE.PL 
TEL. 33-855-23-92 

OD 179,00 zł/os   
PRZYKŁADOWA OFERTA ORGANIZACJI 

PRZYJĘCIA WESELNEGO  

199 zł/ os.1
  

   
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Jest to przykładowa  oferta.  Nie istnieje dla nas słowo niemożliwe- czekamy na Państwa pomysły 
odnośnie organizacji oraz menu Przyjęcia Weselnego. Dzieci w wieku 1-3 gratis, 4-7 lat ½ ceny. Cena 
nie zawiera alkoholu oraz Tortu Weselnego. Istnieje możliwość negocjacji ceny, np. cena bez 
podstawowej dekoracji stołów świeżymi kwiatami, serwetek, świec oraz ciast i napoi gazowanych - 179 
zł/os. 

http://www.restauracjazłotyul.com.pl/
mailto:RECEPCJA@HOTELNEWWAVE.PL


 

 

ORGANIZACJA  PRZYJĘCIA WESELNEGO:  

 Czerwony dywan 

 Tradycyjne powitanie chlebem i solą       

 Rezerwacja sali  

 Toast lamką wina musującego dla wszystkich Gości (dla dzieci szampan Piccolo) 

 Podstawowa dekoracja stołów świeżymi kwiatami lub świecami zgodnie z oczekiwaną 

kolorystyką oraz dekoracja krzeseł pokrowcami 

 Możliwość ułożenia sali przy okrągłych bądź prostokątnych stołach 

 Rzutniki, projektory, mikrofony do dyspozycji 

 Obsługa tortu weselnego dostarczonego przez Parę Młodą (istnieje możliwość zamówienia 

tortu przez Hotel- za dodatkową opłatą) 

 Niespodzianka dla Pary Młodej- apartament dla Nowożeńców oraz weekend dla Pary 

Młodej w Pierwszą Rocznicę Ślubu 

 

NOCLEGI- CENY PROMOCYJNE DLA GOŚCI WESELNYCH2: 

 159 zł/os./noc:  cena zawiera: śniadanie bufetowe w godz. 8.00.-11.00, dostęp do 

strefy SPA w godz. wydłużoną dobę hotelową do godz. 14.00. 

NAPOJE: 

 Zimne napoje bezalkoholowe bez limitu (soki, woda, napoje gazowane) 

 Kawa/ herbata bez limitu (w czasie deseru serwowana przez kelnerów + bufet kawowy) 

 Alkohol: ceny alkoholu dostępne w załączniku „Ceny Alkoholi dla Grup”, zachęcamy do 

wykupienia pakietu Open Bar3 .W przypadku dostarczenia na imprezę własnego alkoholu 

pobieramy „korkowe”:  10 zł/os. (dot. wódki, whisky, likierów etc.) oraz  5 zł/ but. (dot. 

wina)  

 

 

 

                                                           
2 Ceny obowiązują w dniu Przyjęcia Weselnego oraz w dniu poprzedzającym. Możliwość wynajmu 
całego Hotelu w cenie 
  7 500,00  zł/noc (niezależnie od ilości zakwaterowanych Gości) +  30 zł/os. (śniadanie, wstęp do 
SPA, drink). 
3 Możliwość wykupienia pakietu „OPEN BAR” (napoje alkoholowe bez limitu!): 

 50 ZŁ/ OS.- piwo lane, wino białe i czerwone, wódka   Bols 

 80 ZŁ/ OS.-  piwo lane, wino białe i czerwone, wódka Bols, whisky Johnnie Walker 
Red/ Ballentines 



 

 

ZUPA  (1 rodzaj do wyboru): 

 Rosół z makaronem z kluseczkami drobiowymi  

 Krem z leśnych grzybów  z groszkiem ptysiowym  

 Krem z pomidora z diablotką  

 Krem brokułowy z groszkiem ptysiowym  

DANIE  GŁÓWNE  (2,5 szt./os, 3 rodzaje do wyboru)4:  

 Rolada śląska  

 Roladki  wieprzowe  nadziewany kapustą i grzybami 

 Kotlet schabowy z pieczarkami i serem wędzonym   

 Eskalopki drobiowe z masłem ziołowym 

 Rolada z indyka z suszonymi pomidorami i serem feta  

 Schab z pomidorem zapieczony pod mozarellą 

 Tobołek zbójnicki  

 Schabowy tradycyjny 

 Roladka z soli ze szpinakiem 

 Dorsz w płatkach migdałowych  

DODATKI: 

 DODATKI (2 do wyboru): ziemniaki puree, ziemniaki pieczone, wedgesy,  , kasza, 

Kus Kus, kasza Jaglana, ryż biały lub kolorowy , kluski śląskie, kopytka 

podsmażane, talarki ziemniaczane,  

 

 SURÓWKI (2 do wyboru): kapusta zasmażana, kapusta czerwona, bukiet warzyw 

parowanych, surówka z białej kapusty, seler z rodzynkami,  marchewka z 

pomarańczą, mix sałat z sosem winegret, mizeria, surówka z rzepy, surówka z 

pora, surówka z kiszonej kapusty, buraczki czerwone   

 

Istnieje możliwość podania mięs typu Premium 
(za każde zamienione mięso 10,00  zł/os. dopłaty): 
Mięsa Premium:  
 

 Udko z kaczki z żurawiną 

 Warkocz Maryny ( polędwiczka wieprzowa) w sosie borowikowym 

 Łosoś dzwonek  

 Łosoś filet  

 Halibut       

 

 

                                                           
4 W trosce o naszych najmłodszych Gości, istnieje możliwość zamiany dań głównych na potrawy dla 
Dzieci  (podanie talerzowe). Nasze propozycje: nuggetsy z frytkami/ burger z frytkami/ kolorowy ryż z 
warzywami i kurczakiem/ pulpeciki w sosie pomidorowym. Zamiana dań głównych na potrawy dla 
Dzieci powoduje jednoczesne proporcjonalne zmniejszenie ilości dań dla osób dorosłych. 



 

 

DESER: 1 rodzaj do wyboru  

 Panna cotta z sosem malinowym 

 Mus owocowy  

 Mus czekoladowo śmietankowy  

 Ptasie mleczko  

 Patery owoców  

 Patery ciast /3 rodzaje do wyboru, 2 kawałki na os./- ciasta zostaną wybrane z listy 

stanowiącej Załącznik nr 2 do  Umowy ( oferta za 199,00 ) 

ZIMNA PŁYTA  I  SAŁATKI: 

 Deska wiejska (boczek, karczek, schab, pasztet, wędzona kiełbasa, pasztet 

własnego wyrobu )  

 Wybór serów (żółty, oscypek, camembert, lazur) 

 Rolada szpinakowa z łososiem  

 Rolada serowa 

 Roladki z tortilli  

 Roladki szynkowe z puchem chrzanowym  

 Jajka faszerowane  

 Śledzie w trzech smakach    

 Tymbaliki drobiowe 

 Sałatki: dwa rodzaje  

 Wybór warzyw marynowanych  

 Pieczywo, masełka  

 Ślimaczki z ciasta francuskiego   

I  CIEPŁA  KOLACJA  (1 rodzaj do wyboru)5: 

 Szpady drobiowe ze śliwką i boczkiem , ryż, surówka z marchewki,   

 Szaszłyk wieprzowy zbójnicki , ziemniaczki opiekane, surówka z kapusty 

pekińskiej  

 Łódeczki z kurczaka z warzywami, ryż, zielona sałata z sosem vinegrett  

 Dzwonki z łososia , ziemniaczki wedgesy,  zestaw surówek   

 Udziec wieprzowy , kapusta zasmazana, ziemniaczki opiekane  

 Cordon Blue z serem i szynką, frytki, zestaw surówek 

II CIEPŁA KOLACJA: 

 Zupa gulaszowa z kluseczkami         

 Barszcz z pasztecikiem francuskim  

 Żurek śląski z białą kiełbasą   

                                                           
5 W trosce o naszych najmłodszych Gości, istnieje możliwość zamiany dań na potrawy dla Dzieci  
(podanie talerzowe). Nasze propozycje: nuggetsy z frytkami/ burger z frytkami/ kolorowy ryż z 
warzywami i kurczakiem/ pulpeciki w sosie pomidorowym. Zamiana dań na potrawy dla Dzieci 
powoduje jednoczesne proporcjonalne zmniejszenie ilości dań dla osób dorosłych. 


