„Najpiękniej w życiu kochać jest i być kochanym”
Ślub to dla każdego z nas wydarzenie niezwykłej wagi. Podczas
przygotowań najważniejsze pozostaje pytanie: gdzie zorganizować wesele
marzeń? Ważne jest przecież, by uroczystość weselna przebiegała
w miłej i radosnej atmosferze a przeżycia pozostały niezapomniane.
Nasz szef kuchni zadba, aby dania zadowoliły nawet najbardziej
wyrafinowane podniebienia.
Oferujemy Państwu m.in.:
ź salę restauracyjną do 60 osób
ź salę bankietową do 200 osób
ź bogaty wybór menu weselnego od 169 pln/os.
ź dowolny układ stolików dla Gości
ź preferencyjne ceny noclegów dla Gości weselnych
ź letni ogród z fontanną
W cenie m.in.:
ź Pokój dla nowożeńców
ź wystrój sali w stylu „Marynarskie Wesele”
ź dowolne podświetlenie sali panelami LED
ź miejsca parkingowe dla Gości weselnych
ź powitanie Pary Młodej chlebem i solą
ź powitanie Gości weselnych lampką wina musującego

Wymarzone wesele w wersji Platinum: pokój dla pary młodej, wystrój w stylu marynarskim, dekorcaja światłem

MENU
ZUPY (do wyboru)
rosół królewski z makaronem
krem brokułowy z grzankami
krem z pora z grzankami
krem pomidorowy z grzankami i świeżą bazylią
krem grzybowy

Dania główne

Dodatki warzywne

rolada śląska wieprzowa / wołowa dopłata 5 zł/os.
karczek po prowansalsku
przysmak bacy faszerowany oscypkiem i wędzonym boczkiem
ślimaczki z indyka z boczkiem i tymiankiem
panierowany schab faszerowany szynką, serem i tymiankiem
panierowany schab faszerowany boczkiem i pieczarkami z
dodatkiem śmietany
duszony w szafranie indyk z szynką dojrzewającą
pieczeń z szynki w czerwonym winie
kieszonka z kurczaka z suszonymi pomidorami i pesto zapieczona
serem
kieszonka z kurczaka z pieczarkami zapieczona serem
kieszonka z kurczaka ze szpinakiem i serem feta
schab pieczony ze śliwką i morelą

kapusta modra na ciepło
buraczki szefa kuchni
surówka z białej kapusty z koperkiem
surówka z kapusty pekińskiej z sosem vinagrette i świeżymi
warzywami
kapusta zasmażana
marchewka z brzoskwinią
marchewka z chrzanem
marchewka z pomarańczą
surówka z selera z rodzynkami
bukiet warzyw z wody z masełkiem

Dodatki
ziemniaki z wody z masłem i koperkiem
kluski śląskie
różyczki ziemniaczane
frytki
puree ziemniaczane
ryż gotowany

Sosy (1 do wyboru)
pieczeniowy
grzybowy
biały z zielonym pieprzem

Deser
lody w kokosie z ciepłym musem malinowym i miętą

Patery ciast do wyboru 4 (pakiet Gold i Platinium)
sernik z wiśnią, sernik orzechowy, sernik szachownica, ciasto 3 bit ,ciasto z galaretką i owocami, miodownik, rafaello, snickers
, placek drożdżowy z makiem, szarlotka

Tort weselny (pakiet Gold i Platinium)
śmietankowy z owocami, szwarcwaldzki, orzechowy, tiramisu, czekoladowy

Hotel Malinowski Business***
Restauracja Portowa
ul. Portowa 4, 44-102 Gliwice
tel. 032 707-10-45 tel. 534-097-327

MENU
Zimna płyta
półmisek / deska wędlin
półmisek / deska serów
roladki z szynki z serkiem chrzanowym
sałatka wiosenna z wędzonym łososiem
sałatka królewska z grillowanym kurczakiem
sałatka z brokułami, serem feta i prażonymi migdałami
sałatka warzywna
sałatka grecka
omletini z wędzonym łososiem
śledzie w oleju
śledzie w musztardzie
śledzie po sułtańsku
różyczki z wędzonego łososia
kuleczki rybne

karczek po prowansalsku
pikantne kiełbaski w boczku
mini tortille
farfalle z szynką w sosie śmietankowo-czosnkowym
tymbaliki drobiowe
pieczywo z masłem
pasztet staropolski
półmiski mięs pod galaretą
jajka w sosie tatarskim
jajka w sosie chrzanowym
jajka w sosie kawiorowym
smalec swojski z ogórkami
pomidory z mozarellą
marynaty

1 Ciepła Kolacja (1 do wyboru)

pierś kurczaka w szynce parmeńskiej podana z sosem serowo - ziołowym, talarkami ziemniacznymi i warzywami z pary
pierś kurczaka z pray podana w sosie brocoli z talarkami ziemniaczanymi i warzywami z pary
schab zapiekany z pomidorem i mozarellą podany z talarkami ziemniaczanymi i warzywami z pary
* zamiana na uroczyście podaną płonącą pieczeń z szynki z opiekanymi ziemniakami i kapustą z grzybami - dopłata 15 pln/os.
* zamiana na kolację zbójnicką podaną przez kucharza: szynka ze skórą, żeberka pieczone, karkówka po zbójnicku, golonka
pieczona, kopytka, ziemniaki opiekane, kapusta z grzybami dopłata 30 pln/os.
2 Ciepła kolacja (1 do wyboru)
barszcz czerwony z pasztecikiem z ciasta francuskiego
żurek królewski
zupa gulaszowa

3 Ciepła kolacja (1 do wyboru) 25 pln/os.
bogracz
gulasz wołowy
leczo

Wódki do wyboru (Wyborowa, Stock, Krupnik) - 55 pln/butelkę z korkowym
Wódki do wyboru (Finlandia, Pan Tadeusz) - 60 pln/butelkę z korkowym
Open bar od 50 osób, do wyboru: 4 drinki, 4 shoty, 1 whiskey, 1 gin (30pln/os.)
Pakiet napoje gazowane typu Pepsi, Mirinda, Sprite (30 pln/os.)
Pakiet alkoholowy wódka oraz wino bez ograniczeń (55 pln/os.
Piramida rybna 300 pln
Piramida mięsna 300 pln
Fontanna czekolady 400 pln
Beczka piwa (30l) 350 pln
Hotel Malinowski Business***
Restauracja Portowa
ul. Portowa 4, 44-102 Gliwice
tel. 032 707-10-45 tel. 534-097-327

MENU
Pakiet Silver 169 pln
2 porcje mięsa na osobę
3 dodatki do wyboru
3 dodatki warzywne do wyboru
zimna płyta (8 pozycji do wyboru)
2 kolacje
kawa i herbata bez ograniczeń

Pakiet Gold 199 pln
2,5 porcji mięsa na osobę
3 dodatki do wyboru
3 dodatki warzywne do wyboru
zimna płyta (12 pozycji do wyboru)
2 kolacje
3 rodzaje ciasta
kawa i herbata bez ograniczeń
tort weselny

Pakiet Platinum 269 pln
3 porcje mięsa na osobę
3 dodatki do wyboru
4 dodatki warzywne do wyboru
zimna płyta (16 pozycji do wyboru)
2 kolacje
kawa i herbata bez ograniczeń
3 rodzaje ciasta
tort weselny
woda, soki owocowe i napoje gazowane
świeże patery owoców
pokój dla pary młodej
wystrój w stylu marynarskim
dekoarcja światłem

Stół Słodkości (1500 pln)
lizaki cakes pops
lizaki serca z czekolady
maślane serca w czekoladzie
duże cupcake z kremem
duże muffiny
tartaletki z kremem i owocami
czekoladki o smaku truskawkowym
bezy z kremem i bezy ciasteczka
ciasteczka crustex
deserki o smaku tiramisu i kakaowym
lody na ciepło

Stół Wiejski
(1500/700 pln- ok. 70/35 os)
wędzone golonko
kiełbasa swojska
kiełbasa wiejska
wędzona polędwica wieprzowa
śląska kaszanka
baleron
żeberka
staropolski chleb ze smalcem
kiszone ogórki
marynowane pieczarki

Stół Morski
(1500/700 pln- ok. 70/35 os)
ostrygi
sałatka z krewetek
sałatka z owocami morza
wędzone ryby
wędzony węgorz
panierowane kalmary

Dzieci 0-3 bezpłatnie
Dzieci 4-7 50% ceny
Serwis za własny alkohol 7 pln / os.
Serwis za własne napoje 7 pln / os.
Serwis za własne ciasto/tort 5 pln / os.

Hotel Malinowski Business***
Restauracja Portowa
ul. Portowa 4, 44-102 Gliwice
tel. 032 707-10-45 tel. 534-097-327

