
PRZYJĘCIA WESELNE 2017
HOTEL „ŚWIĘTOBORZEC” 

Miejsce na Twoje wymarzone Przyjęcie Weselne

Ślub to jeden z najważniejszych dni w życiu każdego człowieka. 
Wszystkich tych, którzy pragną, aby to wydarzenie było wyjątkowe zapraszamy 

do skorzystania z naszej bogatej Oferty Weselnej. Na tę wyjątkową okazję stworzyliśmy
zestaw menu z różnorodnymi daniami do wyboru. 

Wybierając Hotel i Restaurację „Świętoborzec”decydują się Państwo 
na wyjątkową scenerię, wyśmienite dania, niepowtarzalny nastrój i klimat,

wykwalifikowany personel oraz niezapomniane chwile. 
Dołożymy wszelkich starań, aby ten Dzień był dla Państwa najpiękniejszy. 

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom jesteśmy gotowi 
na wszelkie zmiany oraz sugestie. 

Do Państwa dyspozycji oddajemy dwie klimatyzowane sale z możliwością 
ich łączenia, w których możemy ugościć około 100 osób.

Hotel i Restauracja tel. +48 91 39 18 120/121
Świętoborzec fax +48 91 39 18 126
ul. Świętoborzec 1 www.swietoborzec.pl
73-150 Łobez NIP: 859-000-18-25

http://www.swietoborzec.pl/


ZESTAW WESELNY

od 60 do 80 osób dorosłych 190 zł/osoby
powyżej 80 osób dorosłych 180 zł/osoby

wesele poniżej 60 osób dorosłych – cena do ustalenia
Dzieci do 3 lat nie zajmujące miejsca przy stole – gratis

Dzieci od 3 – 10 lat – 50% ceny

Proponowane menu może ulec modyfikacji według życzeń naszych Gości.

Ciasta, owoce sezonowe, wino musujące na powitanie Gości, płyta mięsna, 
napoje zimne oraz gorące wliczone są w cenę zestawu

Powitanie Młodej Pary chlebem oraz solą (w cenie oferty)

OBIAD

ZUPA (do wyboru 1 pozycja, 100% liczby osób)

Domowy rosół z makaronem
Krem pomidorowy z bazylią oraz z groszkiem ptysiowym

Krem pieczarkowy z grzankami
Krem marchwiowy z imbirem i pomarańczą oraz grzankami

Krem brokułowy z grzankami
Zupa cebulowa z serem oraz grzankami
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DANIE GŁÓWNE (do wyboru 2 pozycje, 150% liczby osób)

Tradycyjny kotlet schabowy panierowany
Karkówka w sosie własnym

Klasyczny kotlet de volley z masłem 
Kotlet Cordon Blue ze schabu

Polędwiczki wieprzowe grillowane na maśle (50%)
Pierś z kurczaka nadziewana pieczarkami, serem oraz czerwoną papryką

Medaliony drobiowe podawane z sosem pieczarkowo – śmietanowym
Roladki wieprzowe w sosie własnym

DODATKI (do wyboru 2 pozycje)

Ziemniaki puree
Ziemniaki z koperkiem
Ziemniaki zapiekane

 ZESTAW SURÓWEK (2 rodzaje)

PŁYTA MIĘSNA 100g/os – różne rodzaje wędlin, smalec z ogórkiem, musztarda, sosy
oraz pieczywo

PRZEKĄSKI ZIMNE (do wyboru 5 pozycji)

Półmisek rozmaitości ( różne przekąski)
Sałatka grecka

Sałatka z grillowanym kurczakiem
Sałatka jarzynowa tradycyjna

Sałatka śledziowa
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Sałatka selerowa
Sałatka brokułowa 

Sałatka z penne po nicejsku
Sałatka ziemniaczana po żydowsku

Sałatka ryżowa z kurczakiem i ananasem
Pomidory z serkiem

Śledzie 
Ryba po grecku

Galaretka drobiowa (50%)

DANIE NA GORĄCO (do wyboru 2 pozycje, 80% liczby osób)

Szaszłyki 
Kotlety mielone z pieczarkami 

Drobiowa mieszanka – podawana z sosami 
Golonka po bawarsku na zasmażanej kapuście

DANIE NA GORĄCO (do wyboru 1 pozycja, 100% liczby osób)

Flaki
Barszcz czerwony podawany z krokietem z kapustą i grzybami

DANIE NA GORĄCO (do wyboru 2 pozycje, 80% liczby osób)

Złociste udko z kurczaka 
Kotlety drobiowe mielone 

Filet z kurczaka z dodatkiem ananasa i sera 
Gołąbki 

Żeberka duszone ze śliwką i miodem
Naleśniki faszerowane mięsem oraz szpinakiem 

Bigos 
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DANIE NA GORĄCO (do wyboru 1 pozycja, 100% liczby osób)

Żurek
Zupa gulaszowa

NAPOJE BEZALKOHOLOWE

Kawa/herbata – serwowane na bufecie – bez ograniczeń
Woda niegazowana z cytryną w dzbankach – podawana na stołach – bez ograniczeń

Soki, nektary, napoje gazowane – 1 l/osobę – w cenie zestawu
Soki, nektary, napoje gazowane (powyżej 1l/osobę) – dodatkowo płatne – 7,00 zł/l

CIASTA 100g/os – różne rodzaje, podawane na bufecie

TORT WESELNY – w zakresie Pary Młodej

OWOCE SEZONOWE 100 g/os – różne rodzaje, podawane na bufecie

Istnieje możliwość rozszerzenia menu za dodatkową opłatą
Tatar wołowy – 17,00 zł porcja

Grillowany filet z łososia na szpinaku – 30,00 zł porcja
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W Dniu Wesela oferujemy Państwu 36 miejsc noclegowych

80,00 zł od osoby za dobę przy minimum 2 osobach w pokoju
Dziecko w łóżku rodziców do lat 3 gratis.

Śniadanie 25,00 zł od osoby. 
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