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OFERTA WESELNA 
 
 
 

Pragniecie Państwo, aby Wasze przyjęcie weselne było 
wyjątkowe? Jeśli zdecydujecie się na organizację tej 
uroczystości u nas, z pewnością takie właśnie będzie.  

Hotel Accademia posiada profesjonalne zaplecze 
gastronomiczne oraz wieloletnie doświadczenie w 
organizacji wszelkiego rodzaju imprez. 

Odnowiona sala bankietowa, profesjonalna obsługa 
kelnerska, elastyczne podejście i nastawienie na 
spełnienie wszystkich oczekiwań naszych Klientów, to 
tylko kilka powodów, dla których warto powierzyć 
organizację wesela właśnie nam.  

Nasza oferta jest nie tylko bogata oraz różnorodna, 
ale i bardzo atrakcyjna cenowo. Każde przyjęcie jest 
traktowane indywidualnie,  
a Klient ma możliwość współtworzenia poszczególnych 
jego elementów, włącznie z układaniem menu. 
 
Oferujemy: 
-  przestronną, klimatyzowaną salę weselną, która 
pomieści nawet  200 
    osób 
-  menu już od 200 zł/os. 
-  dla Młodej Pary apartament Gratis! 
-  dla Gości weselnych pokoje w korzystnie 
zrabatowanych cenach. 

Za dodatkową opłatą polecamy: 
-  stół owocowy 
-  stół rybny  
-  stół wiejski. 
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Menu 
 

Zupa (do wyboru jedna propozycja): 
Rosół z makaronem 
Bulion z kołdunami 
Rosół z pierożkami chińskimi  
Krem borowikowy z łazankami 
Krem porowy  
Krem pomidorowy  
Barszcz czerwony z uszkami  
Rosół królewski 

Drugie danie (do wyboru jedna propozycja): 
Węzeł Ordynata w sosie z zielonego pieprzu 
Polędwiczka wieprzowa w sosie z zielonego pieprzu  
Polędwiczki z chrupiącą skórką i serem pleśniowym  
Schab z jabłkami w sosie Madera 
Cielęcina duszona w sosie kurkowym  
Kotlet Łysica  
Karkówka w winie z suszonymi pomidorami  
Roladki z indyka w sosie paprykowym  
Indyk w sosie cytrynowo-maślanym  
Pieczeń wieprzowa 
Roladka drobiowa w osłonce z bekonu 

Dodatki (do wyboru jedna propozycja):  
Ziemniaki opiekane  
Ziemniaki pieczone z papryką 
Ziemniaki puree 
Ziemniaki w ziołach 
Rozetki ziemniaczane 
Krokiety ziemniaczane   
Ryż z warzywami 
Kasza perłowa 
Kluski śląskie 
Zielone kluseczki 
Frytki 
Frytki z batatów 
 
Surówki (do wyboru 3 propozycje): 
Kapusta biała, czerwona, pekińska 
Marchew z pomarańczą 
Seler 
Surówka z pora  
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Surówka z buraczka 
Surówka z buraczka i czereśni 
Zestaw wiosenny 
Bukiet warzyw z wody 

Desery (do wyboru jedna propozycja): 
Puchar lodów  
Gruszka w czekoladzie  
Ananas w cieście naleśnikowym z lodami 
Szampański deser ananasowy 
Deser Natalia  
Panna cotta  
Tiramisu  
Szarlotka na ciepło z gałką lodów 

Zimne zakąski: 
Wędliny i mięsa pieczone 
Kiełbasa wiejska  
Kabanosy 
Baleron 
Galantyna z drobiu 
Schab z żurawiną 
Schab pieczony 
Polędwiczka po śródziemnomorsku  
Polędwiczka na Słodki Wieczór 
Polędwiczka z rokpolem 
Indyk ze szpinakiem  
Indyk z porami  
Boczek leśny  
Boczek z żurawiną 
Karkówka pieczona  
Karkówka faszerowana  
Gęsia szyja nadziewana  
Rolada schabowa z kurczakiem  
Rolada z indyka nadziewana boczniakami 
 
 
Przystawka (do wyboru jedna propozycja): 
Pasztet francuski  
Francuska terrina z kurczaka podana z chutneyem  
żurawinowo - jabłkowym  
Przystawka z surimi  
Roladki z soli i łososia 
Tatar ze śledzia 
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Pasztet z mozzarellą i pomidorami  
Bakłażan faszerowany serkiem fromage  
Szynka parmeńska z suszonymi pomidorami 

Sałatki (do wyboru dwie propozycje): 
Sałatka grecka 
Sałatka jarzynowa 
Sałatka gyros  
Sałatka z pora i pieczarek 
Sałatka z grillowanym kurczakiem 
Sałatka z wędzonym boczkiem 
Sałatka caprese 
Sałatka pomidorowa z bryndzą 
Sałatka z kurczakiem i ananasem 
Sałatka tropikalna 
Sałatka nicejska z łososiem 

Inne zakąski (do wyboru trzy propozycje): 
Wątróbki w boczku 
Schab w galarecie 
Kurczak po kalifornijsku  
Kurczak w sosie pomarańczowym 
Pasztet z kaczki z żurawiną 
Kaczka nadziewana musem borówkowym 
Kęski kurczaka z sosem Tysiąca Wysp 
Jajka faszerowane szynką, łososiem, pieczarkami 
Schab po świętokrzysku  
Befsztyk tatarski 
Pomidory nadziewane serem feta 
Pomidorki z mozzarellą  
Rolada serowa z szynką 
Galaretki drobiowo–wieprzowe 
Carpaccio z polędwicy 
Roladki ostrowieckie 
Rożki z szynki wypełnione sałatką jarzynową 

Inne zakąski z ryb (do wyboru trzy propozycje): 
Sakiewki z łososia 
Rolmopsiki z soli 
Śledź w aksamitnym sosie curry 
Półmisek śledzi (w oleju, śmietanie, po węgiersku, z 
rodzynkami) 
Tatar ze śledzia 
Rolada rybna w sosie borówkowym 
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Pstrąg faszerowany 
Tilapia w sosie cytrynowym 
Ryba po grecku 
Ryba marynowana 

1–sza kolacja (do wyboru jedna propozycja): 
Sakiewki z udek kurczaka 
Udko faszerowane 
Kieszonka z kurczaka w sosie serowym 
Delicja drobiowa w sosie porowo–serowym  
Roladka z kurczaka po zbójnicku  
Rolada z indyka w sosie cytrynowo-maślanym  
Filet z indyka owinięty szyneczką 
Zrazy wołowe w sosie pieczeniowym  
Polędwiczki wieprzowe w sosie z zielonego pieprzu 
Żeberka wieprzowe z warzywami  
Naleśniki z warzywami i kurczakiem  

2–ga kolacja (do wyboru jedna propozycja): 
Boeuf Stroganoff  
Węgierska zupa gulaszowa 
Wieprzowina a’la flaczki 
Indyk a’la Stroganoff  

3–cia kolacja (do wyboru jedna propozycja): 
Sandacz w zalewie miodowo–migdałowej 
Łosoś z grilla 
Ryba zapiekana ze szpinakiem 
Sola saute 
Halibut pieczony z papryką 
 
4–ta kolacja (do wyboru jedna propozycja): 
Barszcz czerwony z pasztecikiem 
Barszcz czerwony z krokietem mięsnym 
Barszcz czerwony z kapuśniaczkiem  
Barszcz kielecki  
Żurek pod chmurką 
Cappuccino z pieczarek  

Napoje zimne oraz gorące - bez ograniczeń! 

Polecamy również stół wiejski, stół owocowy, stół 
rybny (ceny są ustalane indywidualnie). 

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. 
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