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Uroczyste powitanie Pary Młodej chlebem i solą oraz 

lampką wina musującego  

 

Przystawka 
( jedna propozycja do wyboru) 

 
Sałatka z półgęskiem wędzonym na mixie sałat z  botwinką, pomidorami  

koktajlowymi, ser wędzonym oraz sosem żurawinowym. 

Pate z dziczyzny na mixie sałat z  pomidorami  koktajlowymi oraz  galaretką z 

czerwonego wina, grissini 

Pasztet z królika z pistacjami na kruchej sałacie z pomidorkami koktajlowymi 

Marynowany łosoś z dresingiem cytrynowym podany na kruchych sałatach z 

rzodkiewką i pomidorami koktajlowymi 

 

Zupa 
( jedna propozycja do wyboru) 

 
Rosół drobiowo wołowy z pierożkami mięsnymi 

Krem z borowików aromatyzowany  oliwą truflową 

Krem szparagowy z grzankami 

Krem pomidorowy z mozzarellą i oliwą 

 

 

Oferta Weselna  

Zestaw Platynowy 269 pln 
 



 

Hotel Dąbrowa Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, 41-300 Dąbrowa Górnicza Aleja Róż 5, 

NIP 6292472943, REGON: 362590053, KRS 0000576975 

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Lompy 14, 40-040 

Katowice. 

 
  
 

 

Danie główne 
( jedna propozycja do wyboru) 

 
Pieczeń cielęca z bakaliami podana z kluskami  ziemniaczanymi  oraz  kapustą 

czerwoną z duszonymi rodzynkami 

Polędwiczka wieprzowa zawijana w boczku podana z sosem borowikowym, 

opiekanymi ziemniakami, oraz fasolką szparagową 

Pierś z kurczaka faszerowana  serem pleśniowym i  szpinakiem podana z grzybowym 

risotto i szparagami w sosie maślano-szafranowym 

Rolada wołowa faszerowana boczkiem, kiszonym ogórkiem oraz cebulą  podana z  

kaszą gryczaną z pomidorami 

 

Deser 
( jedna propozycja do wyboru) 

 
Sernik z malinami i pudrem amaretto z orzechami 

Tarta z owocami leśnymi z sosem  sos jeżynowym, pudrem  migdałowym oraz  

galaretką wiśniową 

Waniliowy crème brule z sosem wiśniowym 

Ciasto czekoladowe z  sosem  wiśniowym podane z  pudrem  orzechowym 

Rote gruetze z owocami leśnymi i wiśniowym brandy Kirschwasser 

                                 

 Bufet zimny 

 
Tradycyjne mięsa pieczone, roladki, pieczone pasztety  

Tymbaliki drobiowe 

Tatar wołowy w szczypiorku 

Tortilla z kurczakiem, warzywami i sosem słodkim chili 

Duet śledziowy : w oliwie z cebulą / po  węgiersku z papryką 

Vitello tomato 

Schab po warszawsku 

Półmisek serów pleśniowych z  bakaliami i i żurawiną 

Grillowane warzywa  z łososiem wędzonym i kremem balsamicznym 

Sałatka z grillowanego kurczaka podana na kruchych sałatach z sosem 

majonezowym z grzankami 

Sałatka włoska z suszonymi pomidorami, mozzarellą, pomidorami koktajlowymi, 

kaparami i sosem balsamicznym 

Sałatka grecka na sałacie lodowej z fetą oraz cebulą czerwoną  

Sałatka Caprese 
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Pikle: pieczarki marynowane, cebulki perłowe marynowane, patisony, korniszonki, 

papryka, czosnek w ziołach 

Masło smakowe, pieczywo 

 

I Ciepła kolacja serwowana 
( jedna propozycja do wyboru) 

 

Łosoś na parze, ryż ze szpinakiem, warzywa blanszowane, sos winno pieprzowy 

Pieczeń wieprzowa, sos własny z orzechami,  kluski śląskie, czerwona kapusta z 

rodzynkami 

Udziec wieprzowy glazurowana winiakiem, kasza gryczana z grzybami, sos demi 

glace, sałatka z buraka pieczonego  

 

 

II Ciepła kolacja w bufecie 
( jedna propozycja do wyboru) 

 

Strogognoff w stylu orientalnym, z mini kukurydzą, cebulkami perłowymi i kapustą 

bok choy 

Potrawka z indyka z pomidorami suszonymi i kaparami  

Gulasz z sarniny z leśnymi grzybami i kluskami spatzle 

 

Bufet z owocami i deserami  

Owoce filetowane i sezonowe 
Ciasta  z hotelowej cukierni 

 Mini desery w formie musów w trzech smakach 

 

 

Napoje  
(sok, woda) 

Bufet kawowo-herbaciany  
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