
Oferta

Każde przyjęcie weselne  jest wyjątkowe 

i tworzy odrębną historię - Waszą historię.



Oferta okolicznościowa Napoje nielimitowane

Ciasta tradycyjne, owoce

napoje gazowane, soki, woda mineralna, kawa i herbata.

Drugie danie gorące do wyboru
żurek z jajkiem i białą kiełbaską,

barszcz czerwony z krokietem,
gulasz z warzywami.

Danie gorące do wyboru
tradycyjny kotlet schabowy, ziemniaki z wody z koperkiem, kapusta zasmażana,

pierś z kurczaka/ rozeta z kurczaka w sosie z leśnych grzybów, frytki, surówka 
z kapusty pekińskiej,

filet z kurczaka ze szpinakiem i suszonymi pomidorami na białym sosie, ryż 
z warzywami, mix sałat z vinegrettem.

rolada wieprzowa w sosie własnym, kulki śląskie, surówka z czerwonej kapusty,
schoarma z kurczaka z sosem czosnkowym, kulki ziemniaczane, colesław,

Zimna płyta

1

półmisek mięs i wędlin,

talerz serów z żurawiną,
galaretki wieprzowe/drobiowe, 

2

pomidor a'la caprese z mozarellą,
śledzie w zalewie ziołowej,

stripsy z kurczaka z sosem czosnkowym,
wybór pieczywa
dwie sałatki do wyboru:

tradycyjna jarzynowa,
drobiowa z porem lub ananasem,
selerowa,
lodowa z grillowanym kurczakiem 
i parmezanem.

tortellini, 
seler z ananasem,
gyros,
grecka z serem feta. 



Oferta weselna

Pakiet Złoty

Powitanie Państwa Młodych i Gości

Obiad dwudaniowy 

Tort weselny

tradycyjny rosół z makaronem,

drugie danie do wyboru z pozycji I i II danie gorące.

3

Zimna płyta
półmisek mięs i wędlin,

talerz serów z żurawiną,

galaretki wieprzowe/drobiowe, 

pomidor a'la caprese z mozarellą,

śledzie w zalewie ziołowej,

stripsy z kurczaka z sosem czosnkowym,

wybór pieczywa

dwie sałatki do wyboru:

tradycyjna jarzynowa,
drobiowa z porem lub ananasem,
selerowa,
lodowa z grillowanym kurczakiem 
i parmezanem

tortellini, 
seler z ananasem,
gyros,
grecka z serem feta. 

Deser
creme brulle z musem z malin, lodami waniliowymi 
i bitą śmietaną,

lodowo-bezowy wulkan z sosami czekoladowym 
i waniliowym,

puchar lodów owocowych z bakaliami.

przywitanie Państwa Młodych chlebem i solą,

lampka wina musującego.

III danie gorące (do wyboru)

żurek z jajkiem i białą kiełbaską,

barszcz czerwony z krokietem, 

gulasz z warzywami, 

kwaśnica z wędzonym żeberkiem,

krem z leśnych grzybów z paluchem.

I i II danie gorące (do wyboru)

tradycyjny kotlet schabowy, ziemniaki z wody z koperkiem, 
kapusta zasmażana,

pierś z kurczaka/ rozeta z kurczaka w sosie z leśnych grzybów, 
frytki, surówka z kapusty pekińskiej,

rolada wieprzowa w sosie własnym, kulki śląskie, surówka z czerwonej kapusty,

schoarma z kurczaka z sosem czosnkowym, kulki ziemniaczane, colesław,

filet z kurczaka ze szpinakiem i suszonymi pomidorami na białym sosie, 
ryż z warzywami, mix sałat z vinegrettem,

devolay, ziemniaki opiekane, surówka z ogórka i pomidora,

sztuka karczku w sosie z zielonego pieprzu/myśliwskim, 
kopytka, surówka z ogórka.   
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Tort weselny

Ciasta tradycyjne, owoce

Napoje nielimitowane
napoje gazowane, soki, woda mineralna, kawa i herbata.

Oferta weselna

Pakiet Złoty Plus

Powitanie Państwa Młodych i Gości
przywitanie Państwa Młodych chlebem i solą,

lampka wina musującego.

Obiad dwudaniowy
tradycyjny rosół z makaronem,

drugie danie serwowane na półmisku: schabowy, de'volay, 
sznycel z cebulą, faszerowane udko z kurczaka, tradycyjna 
rolada wołowa, 

puree ziemniaczane,

wybór trzech surówek.

Deser
creme brulle z musem z malin, lodami waniliowymi 
i bitą śmietaną,

lodowo-bezowy wulkan z sosami czekoladowym 
i waniliowym,

puchar lodów owocowych z bakaliami,

tiramisu.
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wybór pieczywa

dwie sałatki do wyboru:

tradycyjna jarzynowa,
drobiowa z porem lub ananasem,
selerowa,
lodowa z grillowanym kurczakiem 
i parmezanem

tortellini, 
seler z ananasem,
gyros,
grecka z serem feta. 

Zimna płyta
półmisek mięs i wędlin,

talerz serów z żurawiną,

galaretki wieprzowe/drobiowe, 

pomidor a'la caprese z mozarellą,

śledzie w zalewie ziołowej,

stripsy z kurczaka z sosem czosnkowym,

III danie gorące (do wyboru)

żurek z jajkiem i białą kiełbaską,

barszcz czerwony z krokietem, 

gulasz z warzywami, 

kwaśnica z wędzonym żeberkiem,

krem z leśnych grzybów z paluchem,

chilli con carne.

I i II danie gorące (do wyboru)

tradycyjny kotlet schabowy, ziemniaki z wody z koperkiem, 
kapusta zasmażana,

pierś z kurczaka/ rozeta z kurczaka w sosie z leśnych grzybów, 
frytki, surówka z kapusty pekińskiej,

rolada wieprzowa w sosie własnym, kulki śląskie, surówka z czerwonej kapusty,

schoarma z kurczaka z sosem czosnkowym, kulki ziemniaczane, colesław,

filet z kurczaka ze szpinakiem i suszonymi pomidorami na białym sosie, 
ryż z warzywami, mix sałat z vinegrettem,

devolay, ziemniaki opiekane, surówka z ogórka i pomidora,

sztuka karczku w sosie z zielonego pieprzu/myśliwskim, 
kopytka, surówka z ogórka.   

Ciasta tradycyjne, owoce

Dania gorące w podgrzewaczach

Napoje nielimitowane
napoje gazowane, soki, woda mineralna, kawa i herbata.

Słodki bufet
bogaty asortyment ciasteczek bankietowych, 
pralinek, tart owocowych, ciast z wypieku tradycyjnego,

wybór owoców sezonowych i egzotycznych. 

7 8



Zimna płyta
półmisek mięs i wędlin,

talerz serów z żurawiną,

galaretki wieprzowe/drobiowe, 

pomidor a'la caprese z mozarellą,

śledzie w zalewie ziołowej,

stripsy z kurczaka z sosem czosnkowym,

III danie gorące (do wyboru)

żurek z jajkiem i białą kiełbaską,

barszcz czerwony z krokietem, 

gulasz z warzywami, 

kwaśnica z wędzonym żeberkiem,

krem z leśnych grzybów z paluchem,

chilli con carne.

I i II danie gorące (do wyboru)

tradycyjny kotlet schabowy, ziemniaki z wody z koperkiem, 
kapusta zasmażana,

pierś z kurczaka/ rozeta z kurczaka w sosie z leśnych grzybów, 
frytki, surówka z kapusty pekińskiej,

rolada wieprzowa w sosie własnym, kulki śląskie, surówka z czerwonej kapusty,

schoarma z kurczaka z sosem czosnkowym, kulki ziemniaczane, colesław,

filet z kurczaka ze szpinakiem i suszonymi pomidorami na białym sosie, 
ryż z warzywami, mix sałat z vinegrettem,

devolay, ziemniaki opiekane, surówka z ogórka i pomidora,

sztuka karczku w sosie z zielonego pieprzu/myśliwskim, kopytka, surówka z ogórka,

pieczone kacze udo, zapiekane ziemniaki, buraki.
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Oferta weselna

Pakiet Premium

Tort weselny

Powitanie Państwa Młodych i Gości
przywitanie Państwa Młodych chlebem i solą,

lampka wina musującego.

Obiad dwudaniowy
tradycyjny rosół z makaronem,

drugie danie serwowane na półmisku: schabowy, de'volay, 
sznycel z cebulą, faszerowane udko z kurczaka, tradycyjna 
rolada wołowa, 

puree ziemniaczane,

wybór trzech surówek.

Deser
creme brulle z musem z malin, lodami waniliowymi 
i bitą śmietaną,

lodowo-bezowy wulkan z sosami czekoladowym 
i waniliowym,

puchar lodów owocowych z bakaliami,

tiramisu.



wybór pieczywa

dwie sałatki do wyboru:

tradycyjna jarzynowa,
drobiowa z porem lub ananasem,
selerowa,
lodowa z grillowanym kurczakiem 
i parmezanem

tortellini, 
seler z ananasem,
gyros,
grecka z serem feta. 

Ciasta tradycyjne, owoce

Dania gorące w podgrzewaczach

Element wiejskiego jadła i szwedzkiego stołu

Napoje nielimitowane
napoje gazowane, soki, woda mineralna, kawa i herbata.

Słodki bufet
bogaty asortyment ciasteczek bankietowych, 
pralinek, tart owocowych, ciast z wypieku tradycyjnego,

wybór owoców sezonowych i egzotycznych. 

Przyjęcie w Castello

Sala bankietowa

Masz pytania?

11 12

Perfekcyjna obsługa 
kelnerska

Wykwintne dania 
kuchni polskiej

Dekoracja 
florystyczna sali

Oświetlenie led,
które można dosto-
sować do własnych 
preferencji

Przyjęcie na
120-250 osób

Lokal
klimatyzowany

Stoły okrągłe
lub kwadratowe

Wykwintne dania 
kuchni polskiej

Apartament dla 
nowożeńców

Doskonałe
menu

Za dodatkową opłatą

Rzeźba 
lodowa

Fontanna 
czekoladowa

Usługa
barmańska

Ania Asia
+48 606 677 621 +48 600 036 857

biuro@castellowolbrom.pl
www.castellowolbrom.pl

Pokoje 
dla gości


