
WESELA,   OBIADY,  PRZYJĘCIA  ŚLUBNE  
  

Szanowni Państwo, będzie nam niezmiernie miło gościć 

Państwa w Hotelu Księcia Józefa. Dokonamy wszelkich 

starań, aby ten wyjątkowy dzień był niezapomniany dla 

Państwa oraz gości weselnych. 

Uroczystości weselne i przyjęcia są naszą pasją,  

to z myślą o nich stworzyliśmy tak niepowtarzalny obiekt 

oraz serujemy tak wspaniale i smaczne dania. 





Jesteśmy laureatem europejskiego konkursu 

 

ZŁOTY STANDARD W OBSŁUDZE KLIENTA 
  



W chwili obecnej organizujemy wesela w dwóch salach 

Sala Jacoba 

do 95 osób    (do120 osób na obu salach) 

Sala Józefa 

do 50 osób 



Obie sale są ozdobione w niepowtarzalny sposób płaskorzeźbami 

oraz freskami. Szczegółowe zdjęcia obiektu można zobaczyć na 

naszej stronie  hotelkj.pl  

 

Sale wyposażone są w system nagłośnienia wewnątrz oraz 

połączone z tarasem bezpośrednio przylegającym na zewnątrz. 

 

Latem - klimatyzacja, wentylacja.  

Zimą - ogrzewanie daje niezwykle przyjemny komfort do zabawy i 

uroczystości. 



Poniżej przedstawiamy kilkanaście przykładów menu, które mogą podlegać zmianom i 

przekształceniom stosownie do państwa życzeń i oczekiwań. 

W cenę menu wliczony jest tort i wyroby cukiernicze oraz toast. 

 

Alkohol oferujemy (wiele gatunków) w specjalnych cenach promocyjnych.  

 

Kawę, herbatę, wodę niegazowaną z cytrynką serwowaną przez cały czas przyjęcia bez 

ograniczeń. 

 

Stylowe przybranie stołów, płatki róż, świeczniki, tiule, przybranie krzeseł Młodej Pary,  

sali, wejścia, tłuczenie kieliszków, powitanie chlebem i solą, obsługa, muzyka, bezpłatny, 

monitorowany parking dla samochodów osobowych i autokaru  – gratis. 



Dla Młodej Pary weselnej oferujemy 

nocleg ze śniadaniem gratis, 

luksusowy pokój z bezpłatnym sejfem 

na kosztowności, Internetem, LTV, 

komfortowa łazienka, łoże 

małżeńskie. 



Bawiło się już u nas na przyjęciach weselnych i uroczystościach ślubnych bardzo 

wiele par, które pozostawiły nam wiele miłych wspomnień.  

Ich opinie i podziękowania  możecie Państwo przeczytać w naszej Księdze Gości, 

która jest do wglądu w recepcji lub bezpośrednio na naszej stronie internetowej  

http://www.hotelkj.pl/galeria.html  

http://www.hotelkj.pl/galeria.html
http://www.hotelkj.pl/galeria.html


Nasza propozycja jest  tylko jedną z wielu, które możemy dla Państwa przygotować. Istnieje 

możliwość ułożenia własnego menu. 

Pełen wykaz dań znajduje się na naszej stronie www.hotelkj.pl w rubryce oferta , tam 

możecie Państwo ułożyć własne menu i umówić się na spotkanie w celu jego skalkulowania. 

Terminy spotkań można ustalać  

mailowo i.godlewska@hotelkj.pl lub telefonicznie 509-660-227.  

W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji 24 godziny na dobę   

pod nr tel. 061-872-63-19.  

file:///C:/Users/Piotr/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/X2NLIAGA/www.hotelkj.pl
mailto:i.godlewska@hotelkj.pl


Dla naszych gości mamy specjalną ofertę noclegową w cenie 150,-/luksusowy pokój dwuosobowy 

z bezpłatnym sejfem, Internetem, TV LCD, komfortową łazienką.  

Udzielamy rabatu 10% od 10 pokoi . 

( Cena na rok 2019) 

  

Dysponujemy obecnie pokojami dwuosobowymi oraz  jednoosobowymi. Ogółem możemy ugościć 

około 70 osób z dostawkami. Śniadanie ( szwedzki stół) w specjalnej cenie 30 zł od osoby. 

  

Wystrój Sali i stołów gratis, kawa i herbata dostępne przez cały czas wesela, 

Niezapomniana noc w apartamencie dla Młodej Pary gratis  

Ceny zawierają podatek VAT .  

.  

Szczegółowe informacje w sprawie terminów możecie Państwo uzyskać pod nr tel. 061-872-63-19 

(24h-recepcja). 

Szatnia, toalety, parking bezpłatny. 



W celu omówienia szczegółów chętnie umówimy się na spotkanie. Jesteśmy 

do Państwa dyspozycji.  

Przedstawiamy poniżej różne propozycje menu weselnych , wszystkie 

pozycje przedstawione w poniższych propozycjach są wliczone w cenę. 

Menu są podzielone na dwie kategorie przyjęć obiady weselne oraz na 

wesela do białego ranka. 

 

Dla wesel w miesiącach: styczeń, luty, marzec, lipiec, sierpień, listopad   

Dodajemy 0,5l napojów na osobę  gratis oraz  

nie doliczamy opłaty za serwis wódki. 



OBIAD WESELNY 

 

I   Aperitif 

 

Bukiet owoców 100g/osobę 

II  Zupa (1 porcja na osobę) 

 Bursztynowy rosół z makaronem lub barszcz jak rubin z uszkami lub krem pomidorowy z nutą mozzarelli,  

           lub aksamitny krem z białych warzyw 

III  Danie główne  (2 porcje na osobę) 

 De volley 

 Roladka z kurczaka Księcia Józefa 

 Grillowana karkówka  z sosem pieczeniowym 

 Schab faszerowany śliwką 

 Szwajcarski przysmak 

IV   Dodatki  (1,5 porcji  na osobę) 100g/porcja 

 Ziemniaki z wody i/lub ziemniaki opiekane 

 Frytki i/lub pyzy drożdżowe na parze lub kluski śląskie 

V  Warzywa (1 porcja na osobę) 100g/porcja 

 Zestaw surówek  

VI  Tort  

 Tort ślubny z płonącymi fontannami 100g/osobę w wybranym smaku i kształcie z katalogu  

 Kawa, herbata  na  życzenie 

VII    Napoje 

 Woda niegazowana w dzbankach z cytrynką bez ograniczeń-gratis 

 Sok pomarańczowy/grejpfrutowy/czarna porzeczka/jabłkowy/ Pepsi/Mirinda  0,5l/osobę 

  

Koszt na osobę menu , bez przystawek :  100,-  

 

Serwujemy dania wegetariańskie i wegańskie. 

 



Propozycja I MENU WESELNE   

  

I Powitanie chlebem i solą 

II Aperitif 

*Przystawka zimna 

 Tatar z łososia wędzonego  na toście  50g 

 

III  Zupa (1 porcja na osobę) 

 Bursztynowy rosół z makaronem lub  krem pomidorowy z nutą mozzarelli, 

lub aksamitny krem z białych warzyw 

 

IV Danie główne  (2 porcje na osobę) 

 Roladka z kurczaka faszerowana Księcia Józefa 

 Pieczeń rzymska  

 Zraz staropolski 

 De volley 

 Pieczeń z karkówki w sosie pieczeniowym  

 Kotlet schabowy Belweder 

 Szwajcarski przysmak 

 

V Dodatki  (1 porcja na osobę) 100g/porcja 

 Ziemniaki z wody i/lub ziemniaki opiekane 

 Frytki i/lub ryż i/lub pyzy drożdżowe na parze lub kluski śląskie 

 

VI Warzywa (1 porcja na osobę) 100g/porcja 

 Zestaw surówek  

 

VII  Zakąski zimne  

 Półmisek mięsnych rozmaitości ( galantynki wielosmakowe, schab 

nadziewany tartiną z suszonych pomidorów, karkówka nadziewana 

śliwkami, szparagi w szynce, pasztet) serwowane na zimno (1,5 porcji na 

osobę) 

 Tymbaliki (galarciki) drobiowe  lub warzywne (0,5 porcji na osobę) 

 Sałatka  nicejska /bawarska  50g/osobę 

 Pieczywo, masło 



 

 

 

VIII  Tort  

 Tort ślubny z płonącymi fontannami 100g/osobę w wybranym smaku i 

kształcie z katalogu  

 Ciasto (60g/osobę): sernik, jabłecznik, kostka owocowa z galaretką, kostka 

tiramisu, kostka węgierska, kostka marakuja, kostka bristolka, kostka 

szachownica, kostka kokosowa, kostka wiśniowa…. 

 

IX  Zakąski gorące (1 porcja na osobę) 

 Barszcz z pasztecikiem  

 

X  Napoje 

 Woda niegazowana w dzbankach z cytrynką bez ograniczeń-gratis 

 Sok pomarańczowy/grejpfrutowy/czarna porzeczka/jabłkowy  0,5l/osobę 

 Napoje gazowane Pepsi, Mirinda, Seven Up, Schweppers, Nestea 

0,75l/osobę 

 Kawa, herbata bez ograniczeń przez cały czas trwania wesela 

 

 

Serwujemy dania wegetariańskie i wegańskie. 

 

Możliwość wniesienia własnej wódki  dla menu powyżej 80 osób. 

Możliwość wniesienia własnej wódki i wina bez opłaty dla menu od 87 osób. 

 

 

 

 



Propozycja II MENU WESELNE   

I Powitanie chlebem i solą 

II Aperitif 

Przystawka zimna 

 Tradycyjny tatar wołowy  50g  z ogórkiem i cebulką 

III  Zupa (1 porcja na osobę) 

 Bursztynowy rosół z makaronem lub  krem pomidorowy z nutą mozzarelli, 

lub aksamitny krem z białych warzyw 

 

IV Danie główne  (2 porcje na osobę) 

 Medalion z kurczaka serwowany z sosem z pieczarkami 

 Roladka  z kurczaka   Księcia Józefa 

 Pieczeń rzymska 

 Pieczeń z karkówki w sosie pieczeniowym  

 Kotlet schabowy Belweder 

 Tradycyjny zraz wieprzowy  w sosie pieczeniowym  

 Szwajcarski przysmak 

 Schab faszerowany śliwką 

 De volley 

V Dodatki  (1 porcja  na osobę) 100g/porcja 

 Ziemniaki z wody i/lub ziemniaki opiekane 

 Frytki i/lub ryż/lub pyzy drożdżowe na parze 

VI Warzywa (1 porcja na osobę) 100g/porcja 

 Zestaw surówek  

 

VII Deser: 

 Deser lodowy z owocami i bitą śmietaną lub Deser lodowy z gorącymi 

wiśniami/malinami lub Panna cotta lub Deser czekoladowy z bitą śmietaną i 

sosem wiśniowym 

VIII  Zakąski zimne  

 Półmisek mięsnych rozmaitości ( galantynki wielosmakowe, schab 

nadziewany tartiną z suszonych pomidorów, karkówka nadziewana śliwkami, 

szparagi w szynce, pasztet ) serwowane na zimno (1,5 porcji na osobę) 

 Pieczywo, masło 

  



 

 

IX Sałatki ( 100g na osobę ) 

 Sałatka makaronowa lub ryżowa  z brokułami lub grecka 

 Sałatka jarzynowa  lub bawarska 

 

X  Tort  

 Tort ślubny z płonącymi fontannami 100g/osobę w wybranym smaku i kształcie z 

katalogu  

 Ciasto (1 porcja/os): sernik, jabłecznik, kostka owocowa z galaretką, kostka 

tiramisu, kostka węgierska, kostka marakuja, kostka bristolka, kostka 

szachownica, kostka kokosowa, kostka wiśniowa…. 

 

XI  Zakąski gorące ( 1 porcja na osobę) 

 Barszcz z pasztecikiem lub krem czosnkowy z boczkiem 

 Półmisek grillowanych specjałów kiełbas i serdelków drobiowo-wieprzowych  

 Pieczywo  

           

XII  Napoje 

 Woda niegazowana w dzbankach z cytrynką bez ograniczeń-gratis 

 Sok pomarańczowy/grejpfrutowy/czarna porzeczka/jabłkowy 0,5l/osobę 

 Napoje gazowane Pepsi, Mirinda, Seven Up, Schweppers,  1l/osobę 

 Kawa, herbata bez ograniczeń przez cały czas trwania wesela 

 

 

      

Serwujemy dania wegetariańskie i wegańskie. 

 

Możliwość wniesienia własnej wódki  dla menu od 68 osób. 

Możliwość wniesienia własnej wódki i wina bez opłaty dla menu od 74 osób. 

 



Propozycja  III MENU WESELNE   

I Powitanie chlebem i solą 

II Aperitif 

Przystawka na ciepło  (1 porcja na osobę) 

 Panierowany camembert z żurawiną  

III  Zupa (1 porcja na osobę) 

 Bursztynowy rosół z makaronem lub  krem pomidorowy z nutą mozzarelli, 

lub aksamitny krem z białych warzyw 

 

IV Danie główne  (2 porcje na osobę) 

 Medalion z kurczaka serwowany z sosem z pieczarkami 

 Roladka  z kurczaka   Księcia Józefa 

 Pieczeń z karkówki w sosie pieczeniowym  

 Pierś z kurczaka z grilla  

 Schab faszerowany śliwką  

 Tradycyjny zraz wieprzowy  w sosie pieczeniowym  

 Szwajcarski przysmak 

 Pierś z kurczaka faszerowana serem i pieczarkami 

 De volley 

V Dodatki  (1 porcja  na osobę) 100g/porcja 

 Ziemniaki z wody i/lub ziemniaki opiekane 

 Frytki i/lub ryż/lub pyzy drożdżowe na parze 

VI Warzywa (1 porcja na osobę) 100g/porcja 

 Zestaw surówek  

 

VII Deser: 

 Deser lodowy z owocami i bitą śmietaną lub Deser lodowy z gorącymi 

wiśniami/malinami lub Panna cotta lub Deser czekoladowy z bitą śmietaną i 

sosem wiśniowym 

VIII  Zakąski zimne  

 Półmisek mięsnych rozmaitości ( galantynki wielosmakowe, schab 

nadziewany tartiną z suszonych pomidorów, karkówka nadziewana śliwkami, 

szparagi w szynce, pasztet ) serwowane na zimno (1,5 porcji na osobę) 

 Tymbaliki drobiowe/warzywne (0,5 porcji na osobę) 

 Pieczywo, masło 

  



IX Sałatki ( 50g na osobę ) 

 Sałatka makaronowa lub ryżowa  z brokułami lub grecka 

 

X  Tort  

 Tort ślubny z płonącymi fontannami 100g/osobę w wybranym smaku i kształcie 

z katalogu  

 Ciasto (1,5porcji/osobę): sernik, jabłecznik, kostka owocowa z galaretką, 

kostka tiramisu, kostka węgierska, kostka marakuja, kostka bristolka, kostka 

szachownica, kostka kokosowa, kostka wiśniowa…. 

 

XI  Zakąski gorące ( 1 porcja na osobę) 

 Barszcz z pasztecikiem lub krem czosnkowy z boczkiem 

 Półmisek grillowanych specjałów (1 porcja/osobę): szaszłyk wieprzowo-

drobiowy, bukiet kiełbas  i  serdelków z grilla, grillowane udka z kurczaka 

 Pieczywo (1 porcja/osobę) 

 

XII  Napoje 

 Woda niegazowana w dzbankach z cytrynką bez ograniczeń-gratis 

 Sok pomarańczowy/grejpfrutowy/czarna porzeczka/jabłkowy 0,5l/osobę 

 Napoje gazowane Pepsi, Mirinda, Seven Up, Schweppers,  1l/osobę 

 Kawa, herbata bez ograniczeń przez cały czas trwania wesela 

 

 

 Serwujemy dania wegetariańskie i wegańskie. 

 

Możliwość wniesienia własnej wódki  dla menu od 65 osób. 

Możliwość wniesienia własnej wódki i wina bez opłaty dla menu od 70 osób. 

 



Propozycja  IV MENU WESELNE   

I Powitanie chlebem i solą 

II Aperitif 

Przystawka zimna 

 Bukiet owoców 100g/osobę 

III  Zupa (1 porcja na osobę) 

 Bursztynowy rosół z makaronem lub  krem pomidorowy z nutą mozzarelli, lub 

aksamitny krem z białych warzyw 

 

IV Danie główne  (2 porcje na osobę) 

 Medalion z kurczaka serwowany z sosem z pieczarkami 

 Roladka z kurczaka faszerowana szpinakiem i fetą 

 Pieczeń z karkówki w sosie pieczeniowym  

 Golonka po bawarsku (200g/porcja) 

 Kotlet schabowy Belweder 

 Tradycyjny staropolski zraz wieprzowy  w sosie pieczeniowym  

 Szwajcarski przysmak 

 De volley 

V Dodatki  (1 porcja na osobę) 100g/porcja 

 Ziemniaki z wody i/lub ziemniaki opiekane 

 Frytki i/lub ryż/lub pyzy drożdżowe na parze 

 

VI Warzywa (1 porcja na osobę) 100g/porcja 

 Zestaw surówek  

 

VII Deser: 

 Deser lodowy z owocami i bitą śmietaną lub Deser lodowy z gorącymi 

wiśniami/malinami lub Panna cotta lub Deser czekoladowy z bitą śmietaną i 

sosem wiśniowym 

VIII  Zakąski zimne  

 Półmisek mięsnych rozmaitości ( galantynki wielosmakowe, schab nadziewany 

tartiną z suszonych pomidorów, karkówka nadziewana śliwkami, szparagi w 

szynce, pasztet ) serwowane na zimno (2 porcje na osobę) 

 Pieczywo, masło 

  



IX Sałatki ( 100g na osobę ) 

 Sałatka makaronowa  lub ryżowa z brokułami 

 Sałatka bawarska  lub jarzynowa lub grecka 

 
X  Tort  

 Tort ślubny z płonącymi fontannami 100g/osobę w wybranym smaku i 

kształcie z katalogu  

 Ciasto (1,5 porcji na osobę): sernik, jabłecznik, kostka owocowa z 

galaretką, kostka tiramisu, kostka węgierska, kostka maraquja, kostka 

bristolka, kostka szachownica, kostka kokosowa, kostka wiśniowa…. 

 
XI  Zakąski gorące  

 Barszcz z pasztecikiem lub żurek z wkładką (1 porcja na osobę) 

 Płonąca szynka z pieca 130g/osobę w zestawie 2 sosów (chrzanowy,  

jogurtowy) * nie mniej niż 10kg  szynki ogółem 

 Buraczki (0,5 porcji na osobę) 

 Pieczywo  (1  porcja na osobę) 

 
XII  Napoje 

 Woda niegazowana w dzbankach z cytrynką bez ograniczeń-gratis 

 Sok pomarańczowy/grejpfrutowy/czarna porzeczka/jabłkowy  0,5l/osobę 

 Napoje gazowane Pepsi, Mirinda, Seven Up, Schweppers,  1l/osobę 

 Kawa, herbata bez ograniczeń przez cały czas trwania wesela 

  

 

Możliwość wniesienia własnej wódki  dla menu od  59 osób. 

Możliwość wniesienia własnej wódki i wina bez opłaty dla menu od 64 osób. 

 

  



Propozycja  V  MENU WESELNE   

 

I Powitanie chlebem i solą 

II Aperitif 

Bukiet owoców mix 100g/osobę  

III  Zupa (1 porcja na osobę) 

 Bursztynowy rosół z makaronem lub  krem pomidorowy z nutą mozzarelli, lub 

aksamitny krem z białych warzyw, krem pieczarkowy 

 

IV Danie główne  (2,5 porcji na osobę) 

 Medalion z kurczaka serwowany  z ananasem i brzoskwinią , żółtym serem 

 Szwajcarski przysmak 

 Pieczeń z karkówki w sosie pieczeniowym  

 De volley 

 Pieczeń z kurczaka faszerowana brokułami i wątróbką drobiową 

 Kotlet schabowy Belweder 

 Schab faszerowany śliwką 

 Pieczeń rzymska 

 Grillowane warzywa z pieca 

 Tradycyjny staropolski zraz  wieprzowy w sosie pieczeniowym  

 Roladka  z kurczaka  Księcia  Józefa 

 

V Dodatki  (1,5 porcji na osobę) 100g/porcja 

 Ziemniaki z wody i/lub puree ziemniaczane  

 Frytki i/lub ziemniaki opiekane 

 Kluski śląskie z dziurką i/lub pyzy drożdżowe na parze 

 

VI Warzywa (1 porcja na osobę) 100g/porcja 

 Zestaw surówek  

 

VII Deser: 

 Deser lodowy z owocami i bitą śmietaną lub Deser lodowy z gorącymi 

wiśniami/malinami lub Panna cotta lub Deser czekoladowy z bitą śmietaną i 

sosem wiśniowym 

 



 

 

VIII  Zakąski zimne   

 Półmisek mięsnych rozmaitości ( galantynki wielosmakowe, schab nadziewany tartiną z 

suszonych pomidorów, karkówka nadziewana śliwkami, szparagi w szynce, pasztet z 

żurawiną) serwowane na zimno (2 porcje na osobę) 

 Tymbaliki drobiowe lub warzywne ( 0,5 porcji na osobę) lub półmisek wędlin  i serów 

(50g/osobę) 

 Pieczywo, masło 

IX Sałatki ( 100g na osobę ) 

 Sałatka makaronowa  lub ryżowa z brokułami lub grecka 

 Sałatka bawarska lub jarzynowa 

 

X  Tort  

 Tort ślubny z płonącymi fontannami 100g/osobę w wybranym smaku i kształcie z katalogu  

 Ciasto (1,5 porcji na osobę): sernik, jabłecznik, szarlotka, kostka owocowa z galaretką, 

kostka tiramisu, kostka węgierska, kostka maraquja, kostka bristolka, kostka 

szachownica, kostka kokosowa, kostka wiśniowa…. 

 

XI  Zakąski gorące ( 1 porcja na osobę) 

 Barszcz z pasztecikiem lub krem czosnkowy z boczkiem lub żurek z wkładką 

 Półmiski grillowanych rozmaitości: szaszłyki drobiowo-wieprzowe, grillowany schab z 

pieczarkami  lub grillowana karkówka  z pieczarkami  lub golonka po bawarsku 

           ( 1 porcja na osobę) 

 Pieczywo (1 porcja/osobę) 

 

XII  Napoje 

 Woda niegazowana w dzbankach z cytrynką bez ograniczeń-gratis 

 Sok pomarańczowy/grejpfrutowy/czarna porzeczka/jabłkowy  1/osobę 

 Napoje gazowane Pepsi, Mirinda, Seven Up, Schweppers, Nestea  1l/osobę 

 Kawa, herbata bez ograniczeń przez cały czas trwania wesela 

 

Możliwość  opcji soki bez ograniczeń   

Możliwość wniesienia własnej wódki  dla menu od 53 osób. 

Możliwość wniesienia własnej wódki i wina bez opłaty dla menu od 58 osób. 

 



Propozycja VI  MENU WESELNE   

 

I Powitanie chlebem i solą 

II Aperitif 

Bukiet owoców mix 100g/osobę  

III  Zupa (1 porcja na osobę) 

 Bursztynowy rosół z makaronem lub  krem pomidorowy z nutą mozzarelli, lub 

aksamitny krem z białych warzyw, krem pieczarkowy 

 

IV Danie główne  (3 porcje na osobę) 

 Medalion z kurczaka serwowany z sosem pieczarkowy 

 Pieczeń z karkówki w sosie pieczeniowym  

 Szwajcarski przysmak 

 Pieczeń z kurczaka faszerowana brokułami i wątróbką drobiową 

 Kotlet schabowy Belweder 

 Roladka z kurczaka  Księcia Józefa 

 Grillowane warzywa z pieca 

 Tradycyjna rolada wieprzowa  w sosie pieczeniowym  

 De volley 

 Roladka z kurczaka  faszerowana pieczarkami  

 

V Dodatki  (1,5 porcji na osobę) 100g/porcja 

 Ziemniaki z wody i/lub puree ziemniaczane  

 Frytki i/lub ziemniaki opiekane 

 Kluski śląskie z dziurką i/lub Pyzy drożdżowe na parze 

 

VI Warzywa (1 porcja na osobę) 100g/porcja 

 Zestaw surówek  

 

VII Deser (1 porcja na osobę) : 

 Deser lodowy z owocami i bitą śmietaną lub Deser lodowy z gorącymi 

wiśniami/malinami lub Deser czekoladowy z bitą śmietaną i sosem wiśniowym 

 

 



VIII  Zakąski zimne  

 Półmisek mięsnych rozmaitości ( galantynki wielosmakowe, schab 

nadziewany tartiną z suszonych pomidorów, karkówka nadziewana 

śliwkami, szparagi w szynce, pasztet ) serwowane na zimno (2 porcje na 

osobę) 

 Tymbaliki  (galarciki)  drobiowe  lub warzywne( 0,5 porcji na osobę) 

 Półmisek  wędlin  i serów (50g/osobę) 

 Pieczywo, masło 

 

IX Sałatki ( 150g na osobę ) 

 Sałatka makaronowa z brokułami 

 Sałatka bawarska  lub jarzynowa 

 Sałatka nicejska  lub grecka 

 

X  Tort  

 Tort ślubny z płonącymi fontannami 100g/osobę w wybranym smaku i 

kształcie z katalogu  

 Ciasto ( 2 porcje na osobę): sernik, jabłecznik, kostka owocowa z 

galaretką, kostka tiramisu, kostka węgierska, kostka maraquja, kostka 

bristolka, kostka szachownica, kostka kokosowa, kostka wiśniowa…. 

 

XI  Zakąski gorące (1 porcja na osobę) 

 Barszcz z pasztecikiem lub krem czosnkowy z boczkiem lub zupa 

węgierska 

 Półmiski grillowanych rozmaitości: szaszłyki drobiowo-wieprzowe, 

grillowany schab z pieczarkami  lub grillowana karkówka z pieczarkami 

lub golonka po bawarsku  ( 1  porcja na osobę) 

 Pieczywo, masło  (1 porcja/osobę) 

 

 

XII  Napoje 

 Woda niegazowana w dzbankach z cytrynką bez ograniczeń-gratis 

 Sok pomarańczowy/grejpfrutowy/czarna porzeczka/jabłkowy/napój 

malinowy bez ograniczeń  do  zakąsek  gorących  (3 rodzaje do 

wyboru) 

 Napoje gazowane Pepsi, Mirinda, Seven Up, Schweppers, bez 

ograniczeń  do  zakąsek  gorących  (3 rodzaje do wyboru) Kawa, 

herbata  bez ograniczeń przez cały czas trwania  wesela 

 

 

*Serwujemy dania wegetariańskie i wegańskie. 

 

Możliwość wniesienia własnej wódki  dla menu powyżej 45 osób. 

Możliwość wniesienia własnej wódki i wina bez opłaty dla menu powyżej 

49  osób. 

 



Dodatkowe atrakcje kulinarne: 
 

  

Płonąca szynka wieprzowa 
kulinarny show  3 sosy do wyboru w zestawie (waga od 7 kg) 

  
  

Indyk pieczony nadziewany 
nadziewany jabłkami i żurawiną lub pieczarkami (waga od 5kg) w zestawie dwa sosy 

  

Półmisek wędlin mix 
salami, szynki wędzone, szynki gotowane, kabanosy,  dekoracje   

  

Półmisek serów mix 
ser żółty, sery pleśniowe, dekoracje owocowe  

 

 

Półmisek owoców mix 
owoce sezonowe i egzotyczne 

 
 



  

Łosoś w galarecie  
z limonką  

  

Półmisek ryb  
w galarecie (pstrąg, łosoś, ryba morska)  

 
  

Zestaw drinków powitalnych 
w stylu barmańskim alkoholowych mix w bufecie  

(1 drink na osobę/  5 rodzajów)  

  

Poncz owocowy  

w stylu amerykańskim z pomarańczami 

 

Serwujemy dania jarskie i wegetariańskie na zamówienie. 

 
 



Jeśli chciałbyś otrzymać pełną ofertę mailową, prześlij zapytanie na adres, podając 

przybliżoną liczbę gości oraz orientacyjną datę wesela hotel@hotelkj.pl. 

 

Oferujemy białe pokrowce na krzesła   z założeniem 

Pokrowiec z ozdobną kokardą   z założeniem 

 

 

Istnieje możliwość wniesienia własnego tortu i ciasta , 

 pobieramy opłatę za obsługę, serwis naczyń, przechowanie. 

 



Hotel Księcia Józefa 
ul. Ostrowska 391/393 

61-312 Poznań 
tel.61-872-63-19 
www.hotelkj.pl 

http://www.hotelkj.pl/

