Oferta

WESELNA
OFERTA WAŻNA DO KOŃCA
2021 ROKU

Stara Szwajcaria. To miejsce stworzone z myślą o Was...
Miejsce gdzie nowoczesność łączy się z tradycją, gdzie zadbano o każdy szczegół po to
aby Młode Pary mogły cieszyć się chwilą, kosztować najwyższej jakości produktów i czuć
się wyjątkowo. Naszą mocną stroną jest gościnność i dbanie o najmniejszy szczegół.
Wszystkie dostępne sale dysponują ogromną powierzchnią, która łacznie może zapewnić
miejsce dla 400 osób. Mają wyjątkowe oświetlenie, które pozwala stworzyć niesamowity
nastrój. Na wejściu - odrestaurowany oryginalny sufit z 1926 roku, w kolejnym
pomieszczeniu - bar wyposażony w najlepszy sprzęt, a vis a vis nasza perła...
Oszkolona ściana odsłaniająca Park - Park Szwajcaria - Duma i płuca Gliwic, które
oszałamia widokiem
Do tego personel... Wykwalifikowany, profesjonalny, uśmiechnięty i gotowy sprostać
waszym wymaganiom.
Zapraszamy!

KONTAKT:
660-629-083
BIURO@STARASZWAJCARIA.PL

Oferta
MENU WESELNEGO
GOLD 470 zł / osoba
Powitanie

Prosecco z 22 karatowym złotem / Chlebem
i solą

Przystawka
1 do wyboru

Filet z wędzonej gęsi na konfiturze z
czerwonej cebuli
Terrina z łososia z limonkowym ptasim
mleczkiem i kawiorem

Zupa
1 do wyboru do wyboru

Rosół na gęsinie ze swojskim makaronem

Danie główne
2 kawałki na osobę
3 rodzaje do wyboru

Śląska rolada wołowa

Krem sezonowy

Polędwica Wellington
Filet z kaczki faszerowany rydzami
Łosoś z kruszonką ziołową
Miecznik w sosie limonkowym
Roladki drobiowe w boczku ze szpinakiem

Dodatki

Kluski śląskie
Ziemniaki z wody z masłem i koperkiem
frytki

Dodatki warzywne
3 do wyboru

Kapusta czerwona
Kapusta biała zasmażana
Buraki
Colesław
Marchewka

Deser

Lody rzemieślnicze z musem malinowym
Tort naked cake od Cukierni "Grzybek"
Słodki stół od cukierni artystycznej "Madam
Switz"

Oferta
MENU WESELNEGO
GOLD 470 zł / osoba
Zimna płyta

Wędliny i mięsa pieczyste
Wybór serów smakowych, twardych i
miękkich
Galaretki drobiowe
Roladki z łososia w serowym omlecie
łosoś w całości w galarecie serwowany na
lutrze
Śledź a’la Szwajcaria
Sałata z kurczakiem
Sałata jarzynowa
Sałatka z brokułem i serem feta
Roladka z indyka
Pasztet z sosem tatarskim
Patera finger food
Tatar wołowy

Pierwsza kolacja
Jedna do wyboru

Udziec wieprzowy w całości z kapustą
zasmażaną oraz ziemniakami, serwowany
przez kucharza
Polędwiczka pieczona z borowikami, kluski
śląskie, buraki Mikołaja Reja
Lub opcje nie wybrane w propozycjach
obiadu

Oferta
MENU WESELNEGO
GOLD 470 zł / osoba

Druga kolacja
Jedna do wyboru

Beef bourguignon

Trzecia kolacja
Jedna do wyboru

Barszcz czerwony z krokietem lub

Kurczak w szafranie

pasztecikiem w cieście francuskim
Żurek na własnym zakwasie z jajkiem i
ziemniakami
Zupa serowa z grzankami

Oferta
MENU WESELNEGO
GOLD 470 zł / osoba
Pakiet napoi bez
limitu

Woda z cytrusami
Soki owocowe
Napoje gazowane
Kawa i herbata

Alkohole bez limitu

Wino- karafka
Piwo lane
Wódka Wyborowa

Barman z Manufaktura
Cocktaili

Oferta all inclusive *
Profesjonalny barman
Sprzęt barmański
Mobilny bar

Dodatkowe
informacje

Pokój dla nowożeńców w cenie
DJ / Konferansjer / Saksofonista w cenie
Dzieci od 2 do 10 - 50% ceny
Dzieci do lat 2 - gratis
Obsługa techniczna 150 zł / osoba**
Rezerwacja całego obiektu***
Dekoracja Sali świeżymi kwiatami

* Oferta dotyczy 5 - 6 koktajli na bazie wysokoprocentowych alkoholi serwowanych przez 6
godzin
** Opłata dotyczy DJ / Saksofonisty / Fotografa itp.
*** Rezerwacja całego obiektu obowiązuje powyżej ilości 75 osób dorosłych wyłącznie kiedy w
danym termini nie ma już wcześniejszej rezerwacji

