Hotel „Pańska Góra”, ul. Krakowska 1, 43-600 Jaworzno
Tel/fax +48 32 6150150, tel. kom. 606210976,883314100
www.panskagora.pl, e-mail: hotel@panskagora.pl

Oferta weselna 2021 standard – 200zł/os. brutto
CENA OBOWIĄZUJE PRZY STAWCE VAT 8% i 23%
Obiad
Bulion wołowo-drobiowy z makaronem i warzywami (podawany w bulionówce)
Polędwiczka wieprzowa/ziemniaki gratin/warzywa korzeniowe/ sos z redukcji jabłkowej/zioła
Desery:

Tort weselny (rodzaj do wyboru – ok. 15dag/os.)
Wybór ciast (około 20dag/os.)

Zimna płyta
– wybór wędlin z hotelowej wędzarni,
– wybór serów żółtych i dojrzewających,
– mięsa pieczone w plastrach (schab, karczek),
– domowy pasztet z galaretką owocową,
– marynowany śledź w śmietanie z selerem naciowym,
– sałatka jarzynowa,
– sałatka cezar grillowanym kurczakiem,
– pikle (papryka, pieczarki, ogórki konserwowe),
– pieczywo
I Kolacja (jedna pozycja do wyboru):Rolada drobiowa ze szpinakiem z dodatkami, Pieczeń z
karczku z dodatkami
II Kolacja (jedna pozycja do wyboru): Barszcz czerwony z pasztecikiem mięsnym, Żurek śląski
po myśliwsku z kurkami, Zupa meksykańska z ziołową grzanką
Napoje ciepłe /kawa, herbata/ i zimne /soki owocowe, mineralna gazowana i niegazowana, pepsi,
7up, mirinda/ bez ograniczeń ilościowych

Pozostałe warunki dotyczące oferty standard:
- przywitanie Państwa Młodych chlebem i solą,
- sala wynajęta do 12h,
- wystrój Sali (kwiaty, kolorowe serwetki, woale) gratis,
- korkowe płatne 10zł/os. lub zakup w Hotelu alkoholu w bardzo atrakcyjnej cenie,
- owoce sezonowe na paterach – dopłata 5zł/os.
- rabat na noclegi dla Gości weselnych w wysokości 10% od cen standardowych

Hotel „Pańska Góra”, ul. Krakowska 1, 43-600 Jaworzno
Tel/fax +48 32 6150150, tel. kom. 606210976,883314100
www.panskagora.pl, e-mail: hotel@panskagora.pl

Oferta weselna 2021 lux – 240zł/os. brutto
CENA OBOWIĄZUJE PRZY STAWCE VAT 8% i 23%
Obiad
Krem z pietruszki z chrustem warzywnym i ziołami (podawany w bulionówce)
Mięsa na paterach: rolada śląska, stek ze schabu , pieczeń z szynki w sosie własnym - w łącznej
ilości 150% liczby Gości
Kluski śląskie, ziemniaki z wody, sos pieczeniowy, zestawy surówek lub bukiet sałat
Desery:

Tort weselny (rodzaj do wyboru – ok. 15dag/os.)
Wybór ciast i ciasteczek (około 20dag/os.)

Zimna płyta:
– wybór wędlin z hotelowej wędzarni,
– wybór serów żółtych i dojrzewających,
– plastry pieczonego schabu w galarecie,
– wytrawna tarta z kurczakiem i warzywami,
– wędzona kaczka z twarożkiem i owocami,
– marynowany śledź w zalewie z zielonym pieprzem,
– pikle (papryka, pieczarki, ogórki konserwowe),
– sałatka z wędzoną rybą i piklowanymi warzywami,
– sałatka z grillowaną polędwiczką i słonecznikiem,
-pieczywo.
I Kolacja (jedna pozycja do wyboru): Chrupiący naleśnik faszerowany kurczakiem i leśnymi
grzybami, Zrazy w sosie własnym z dodatkami,
II Kolacja (jedna pozycja do wyboru) Żurek śląski z klopsikami mięsnymi, Krem z pieczonych
pomidorów z serową grzanką, Gulasz wołowy z kluseczkami i warzywami
Napoje ciepłe /kawa, herbata/ i /soki owocowe, mineralna gazowana i niegazowana, pepsi, 7up,
mirinda/ bez ograniczeń ilościowych.

Pozostałe warunki dotyczące oferty lux:
- przywitanie Państwa Młodych chlebem i solą
- rabat na noclegi dla Gości weselnych w wysokości 15% od cen standardowych
- apartament na noc poślubną dla Państwa Młodych w prezencie,
- sala wynajęta do 12h,
- wystrój Sali (kwiaty, kolorowe serwetki, woale) gratis,
- korkowe płatne 10zł/os., lub zakup w Hotelu alkoholu w bardzo atrakcyjnej cenie
- owoce sezonowe na paterach – dopłata 5zł/os

Hotel „Pańska Góra”, ul. Krakowska 1, 43-600 Jaworzno
Tel/fax +48 32 6150150, tel kom. 606210976,883314100
www.panskagora.pl, e-mail: hotel@panskagora.pl

Oferta weselna 2021 exclusive – 260zł/os. brutto
CENA OBOWIĄZUJE PRZY STAWCE VAT 8% i 23%
Obiad
Krem z grzybów leśnych (podawany w bulionówce)
Mięsa na paterach (w zestawie: rolada śląska, pieczeń z szynki w sosie własnym, pierś z kurczaka
supreme , polędwiczka wieprzowa z tymiankiem ) w łącznej ilości 200% liczby Gości
Kluski śląskie, ziemniaki z wody, sos pieczeniowy, zestawy surówek lub bukiet sałat.
Desery:

Tort weselny (rodzaj do wyboru – ok. 15dag/os.
Owoce, wybór ciast i ciasteczek (około 20dag/os.)

Zimna płyta:
– wybór wędlin dojrzewających oraz wędlin z hotelowej wędzarni,
– wybór serów twardych i dojrzewających,
– łosoś na grzance z twarożkiem i awokado,
– parfait z wątróbki z konfiturą z czerwonej cebuli,
– roladki z karkówki nadziewane suszoną śliwką,
- galantyna drobiowa faszerowana warzywami i twarożkiem,
– marynowane śledzie w sosie tatarskim,
– rokpol z owocami sezonowymi w glazurze,
– pikle (papryka, pieczarki, ogórki konserwowe),
– sałatka z kozim serem i piklowanymi warzywami,
– sałatka z plastrami wołowiny i warzywami,
-pieczywo
I Kolacja (jedna pozycja do wyboru):Pierś z kaczki z dodatkami,/ Udziec wieprzowy pieczony w całości
z dodatkami (dane serwowane na sali)
II Kolacja (jedna pozycja do wyboru): Wołowina po burgundzku na czerwonym winie, Ragout z szynki
wieprzowej z warzywami i leśnymi grzybami, Barszcz czerwony z drożdżowym pasztecikiem z grzybami
Napoje ciepłe /kawa, herbata/ i zimne /soki owocowe, mineralna gazowana i niegazowana, pepsi, 7up,
mirinda/ bez ograniczeń ilościowych.

Pozostałe warunki dotyczące oferty exclusive:
- przywitanie Państwa Młodych chlebem i solą
- rabat na noclegi dla Gości weselnych w wysokości 20% od cen standardowych
- sala wynajęta do godz. 8.00 dnia następnego,
- toast na wejście Gości winem musującym gratis,
- alkohol własny (z polską banderolą) lub zakup w Hotelu alkoholu w bardzo atrakcyjnej
cenie,
- wystrój Sali (kwiaty, kolorowe serwetki, woale) gratis
- apartament dla Państwa Młodych na noc poślubną w prezencie (do 15.00 dnia następnego)

- możliwość wykonania sesji zdjęciowej w Parku Hotelowym

