
Oferta weselnaOferta weselna

Przy realizacji przyjęcia proponujemy Państwu:
·  w podziękowaniu za organizację przyjęcia weselnego otrzymają Państwo zaproszenie
  na pobyt do wybranego Hotelu Gołębiewski (2 noclegi dla 2 osób)
·  przy rezerwacji noclegów dla Gości weselnych otrzymają Państwo apartament
  dla młodej pary w dniu wesela nieodpłatnie ( przy organizacji przyjęcia dla min. 50 os.)
· alkohol w cenach detalicznych (obowiązujących w terminie realizacji wesela) 

Posiadamy kilka sal bankietowych i restauracyjnych, w których możemy zorganizować przyjęcie
weselne zaaranżowane w najbardziej odpowiadający Państwu sposób - przy okrągłych
eleganckich stołach 6 i 8-osobowych lub długich biesiadnych stołach.

·  PRZYJĘCIE W SALI KONFERENCYJNO-BANKIETOWEJ Z PARKIETEM I SCENĄ
Dysponujemy salami, w których możemy zorganizować przyjecie dla grup od 50 do 500 osób.
Proponowane sale posiadają parkiet i scenę. W każdej z nich możemy ustawić okrągłe stoły
6 i 8-osobowe, kwadratowe stoły 10- i 12-osobowe lub długie stoły wieloosobowe. Dysponujemy
pokrowcami na krzesła, które nadadzą sali wyjątkowo elegancki wygląd.

·  PRZYJĘCIE W TAWERNIE NAD TAŁTAMI 
Rozciąga się stąd przepiękny widok na jezioro Tałty i panoramę Mikołajek. W tawernie
proponujemy organizację przyjęcia do 100 osób - wówczas część sali pozostaje wolna i spełnia
role parkietu. W tawernie możemy przygotować długie stoły wieloosobowe lub kwadratowe
stoły 10-i 12-osobowe. Jest to doskonałe miejsce na organizację przyjęcia w regionalnym lub
marynistycznym  klimacie - a sam widok na jezioro stanowi doskonałą ozdobę przyjęcia.

·  PRZYJĘCIE W RESTAURACJI ZIELONEJ 
W Restauracji Zielonej możemy przygotować przyjęcie weselne do 150 osób -
proponujemy wówczas przygotowanie okrągłych stolików 8-osobowych wokół parkietu.
W restauracji znajduje się podświetlany parkiet, który zapewni niecodzienny walor dekoracyjny,
a mała scena w pobliżu stolików to znakomite miejsce dla zespołu muzycznego lub DJ-a.

Na Państwa życzenie możemy pośredniczyć w zamówieniu dekoracji sali. Kalkulację dekoracji
przygotujemy na Państwa życzenie - pomocne będą nam w tym Państwa wskazówki lub
życzenia co do ewentualnej kolorystyki, rodzaju kwiatów, motywów tematycznych.
Zamówienie oprawy muzycznej wieczoru leży po Państwa stronie.

.

Ślub 

Przyjęcie weselne

               to jeden z najpiękniejszych dni w życiu - każdy z nas chciałby aby był idealny.
Hotel Gołębiewski w Mikołajkach, malowniczo położony nad Jeziorem Tałty, z eleganckimi,
przestronnymi salami bankietowymi i restauracjami to doskonałe miejsce na organizację
przyjęcia weselnego w wybranym przez Państwa klimacie.

Z przyjemnością przedstawiamy Państwu ofertę na organizację przyjęcia weselnego

KONTAKT: Hotel Gołębiewski 11-730  Mikołajki ul.Mrągowska 34,   Biuro Marketingu tel. 87/ 42 90 743, 747, 750, 751  e-mail:mikolajki@golebiewski.pl www.golebiewski.pl



Aperitif
Półmiski zimnych przekąsek (na stołach):
·  Mazurskie roladki z sandacza i raków
·  Filety z węgorza w koperkowej marynacie z octem balsamicznym 
·  Muszle nowozelandzkie o smaku śródziemnomorskim
·  Galantyna z gęsi z marynowaną śliwką i dynią
·  Polędwica wieprzowa nadziewana karmelizowaną papryką 
w posypce z kolorowego pieprzu
·  Schab nadziewany suszonymi pomidorami i gorgonzolą
·  Pasztet z sarny i leśnych grzybów
·  Sałatka ze szpinakiem, serem feta i arbuzem
·  Sałatka Caprese (mozzarella z pomidorem i świeżą bazylią)

Zupa: Rosół z galantyną z perliczki i kolorowymi kluseczkami

Dania gorące na półmiskach:
·  Filet z łososia zapiekany w ziołach
·  Pierś z kaczki po staropolsku
·  Polędwica wieprzowa na grillowanym ananasie
  zapiekana serem orzechowym
·  Szparagi z klarowanym masłem i bułką tartą
·  Ziemniaki z wody z koperkiem / ryż
·  Bukiet surówek (marchew, por, biała kapusta)
·  Warzywa wiosenne z sosem ogrodowym

Półmiski przekąsek na stoły:
·  Befsztyk tatarski 
·  Sushi z krewetkami, matiasem, krabem
·  Krewetki na cytrusowej sałatce w kruchym cieście
·  Szpinakowa rolada łososiem norweskim i kremem chrzanowym
·  Półmisek wędlin i mięs pieczonych 
(polędwica sopocka, kabanosy, salami, indyk wędzony, 
marynowana polędwica wołowa, schab nadziewany śliwką i morelą) 
·  Kompozycja serów z winogronami
·  Sałatka z panierowanym serem Camembert i szparagami

Danie główne:
·  Eskalopki cielęce w sosie koniakowym, krokiety ziemniaczane,
  kompozycja sałat i ziół ogrodowych

Danie gorące po północy: 
·  Boeuf strogonow

TORT WESELNY
·  Bufet ciast bankietowych i pralin
·  Kawa i herbata

Aperitif
Półmiski zimnych przekąsek (na stołach):
·  Koktajl z wędzonego węgorza, dyni i kaparów
·  Roladki z sandacza, szpinaku i raków
·  Krewetki z whisky i pikantnym mango
·  Galantyna z gęsi z kremem balsamico i żurawiną
·  Comber królika aromatyzowany podgrzybkami
·  Szynka z kremem chrzanowym
·  Szpinakowa sałatka z wędzonym łososiem i grillowaną papryką
·  Sałatka Cezar

Zupa: Rosół z pierożkami z kaczki

Dania gorące na półmiskach:
·  Łosoś pieczony w ziołach z pomidorową salsą
·  Pierś z kaczki po staropolsku
·  Polędwica wieprzowa z suszonymi pomidorami i szynką parmeńską
  zapiekana mozzarellą
·  Brokuły z prażonymi migdałami
·  Ziemniaki gotowane z koperkiem / ziemniaki pieczone w skórce
·  Kompozycja warzyw z sosem ogrodowym

Półmiski zimnych przekąsek na stołach:
·  Befsztyk tatarski
·  Półmisek wędlin i mięs pieczonych
  ( polędwica sopocka, kabanosy, salami, kiełbasa z jagnięciny,
    baleron, roladki z kurczaka)
·  Kompozycja serów z owocami
·  Sushi z owocami morza i warzywami
·  Małż nowozelandzki w sosie ziołowym
·  Miętus wędzony na sałatce z leśnych grzybów
·  Sałatka z grillowanym kurczakiem
·  Sałatka Caprese

Danie główne:
·  Szaszłyk wieprzowy podany na pikantnym ryżu

Danie gorące po północy:
·  Wołowina z grzybami, wędzonymi śliwkami i bekonem
  w czerwonym winie

TORT WESELNY
·  Bufet ciast bankietowych i pralin
·  Galaretka i musy ( porcjowane w wysokim szkle)
·  Kawa i herbata

Propozycja 1 - 320 zł /os Propozycja 2 - 340 zł /os 
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Proponujemy Państwu wykwintne menu weselne w cenie od 320 zł/ os. Menu możemy wzbogacić o stół mazurski (regionalne ryby i wędliny)
lub fontannę czekoladową. Oferujemy Państwu także możliwość zakupu alkoholu w cenach detalicznych, zgodnych z ogólnie obowiązującymi
cenami  w czasie realizacji przyjęcia. Proponujemy również atrakcyjne rabaty na zakup napoi bezalkoholowych.Menu weselne



  Proponujemy Państwu obiad poprawinowy dla Gości weselnych
  w następujących formach:

 (dla 70 osób), połączony·  obiad na pokładzie statku m/s Grażyna
  z rejsem na Jezioro Śniardwy. Koszt czarteru statku na 2-godzinny rejs
  wynosi 3400 zł. Na pokładzie proponujemy menu w cenie od 70 zł/ osoba  

 w Restauracji Czerwonej czynnej·  obiad w formie bufetu szwedzkiego
  w godz.13.30-16.00 (restauracja dostępna dla wszystkich Gości hotelowych)
  - koszt 54 zł/ os. ( w cenie kawa z ekspresu i herbata). Na określoną
  godzinę dokonamy rezerwacji stolików dla Państwa Gości

nad brzegiem jeziora, przy drewnianych·  grill na przystani hotelowej 
  stołach i ławach (jest to teren niezadaszony). Proponujemy Państwu menu
  od 70 zł/os. ( do 3 godz.)

 w Restauracji Zielonej - przy okrągłych·  uroczysty obiad serwowany
  stołach 8-osobowych; menu od 95 zł/os 

Poprawiny

Dodatkowo proponujemy STÓŁ MAZURSKI w cenie 40,00 zł/os.
·  Proszę faszerowane kaszą i podrobami (na zimno)
·  Szczupak faszerowany w całości
·  Ryby wędzone (sum, pstrąg, sielawa)
·  Kiełbasa z jagnięciny, kiełbasa z gęsi ze śliwką, kiełbasa myśliwska
·  Kaszanka, salceson, boczek rolowany z grzybami
·  Mięsa pieczone (szynka, golonka, schab, karkówka)
·  Wędliny (polędwica sopocka, baleron, indyk wędzony
·  Smalec, ogórki kiszone/ małosolne
·  Żurek z białą kiełbasą 

TORT WESELNY
W cenę menu weselnego wliczony jest także tort weselny. Oferujemy Państwu
szeroki wybór tortów zarówno w zakresie smaków jaki możliwości dekoracji.
Tort możemy udekorować tradycyjnie- elementami wykonanymi z masy
marcepanowej lub wykonać nadruk dowolnego zdjęcia, napisu lub życzeń
- dysponujemy profesjonalną drukarką cukierniczą. Wydruki wykonujemy na
masie czekoladowej, co gwarantuje ich znakomitą jakość. 

Na Państwa życzenie przygotujemy także kalkulację noclegów
dla Gości weselnych.
Jeżeli oferta spełni Państwa oczekiwania zapraszamy do złożenia
zamówienia na adres: mikolajki@golebiewski.pl
Tel. 87 42 90 743, 747, 750, 751
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