Restauracja Zamkowa
Łańcut – Zamek

37-100 Łańcut, ul. Zamkowa 1
tel. + 48 17 225 28 05
e mail: zamkowy@rze.pl
www.zamkowa-lancut.pl

Propozycja organizacji przyjęcia weselnego
w Restauracji Zamkowa w Łańcucie.
Proponujemy organizację przyjęcia weselnego w niezwykłej scenerii XVIII wiecznego
Zamku i Parku w Łańcucie. Urządzamy wesela do 100 osób .
Posiadamy 2 sale restauracyjne, 40 miejsc noclegowych w prawym skrzydle Zamku
w tym 3 apartamenty oraz dziedziniec zamkowy z parkingiem dla gości weselnych.
Małe przyjęcia do 40 osób organizujemy również w Sali Cafe Storczykarnia.

Menu przyjęcia weselnego
Tradycyjne powitanie Młodej Pary chlebem i solą.
Pierwszy toast wzniesiony lampką wina musującego na dziedzińcu ‘Pod Platanem’.

Obiad







Zupa /jedna z propozycji do wyboru/
Tradycyjny rosół domowy z makaronem
Krem pieczarkowy z groszkiem ptysiowym
Krem prowansalski z pomidorów z grzankami
Rosół królewski z mięsem i warzywami
Francuska zupa cebulowa z grzanką









Danie główne /jedna z propozycji do wyboru/
Schab pieczony z ziołami w sosie pieczeniowym
Pieczeń wieprzowa w sosie leśnym
Schab faszerowany owocami w winiaku
Roladki z indyka w sosie kurkowym
Duet mięs z sosami do wyboru
Kotlet królewski z żółtym serem i pieczarką panierowaną
Roladka drobiowa po staropolsku z borowikami

Do dań głównych podajemy
 Ziemniaki z masłem i koperkiem, ziemniaki opiekane z papryką, frytki, ryż
 Bukiet surówek sezonowych
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Deser /jedna z propozycji do wyboru/
Jabłko w kremie waniliowym /sezonowo/
Puchar lodów z bakaliami i bitą śmietaną
Deser rozmaitości z bitą śmietaną i bakaliami
Tort lub ciasto bankietowe
Brzoskwinie w galaretce z gałką lodów waniliowych












Zimne zakąski /3 zakąski do wyboru/
Wędliny i mięsa pieczone
Ruloniki szynkowe z chrzanem
Roladki fantazyjne w galaretce
Grillowane fileciki z kurczaka z musem łososiowym
Pasztet z dziczyzny z ananasem w galaretce
Jajka w sosie tatarskim
Tymbaliki drobiowe z kaparami
Galaretki drobiowe
Jajko z szynką w galaretce
Wybór śledzi /po kaszubsku, po węgiersku, po japońsku/

Sałatki /15 dkg/osobę 2-3 rodzaje/
 Tradycyjna jarzynowa, pieczarkowa, pieczarkowa z szynką, neapolitańska,
śródziemnomorska, nicejska, brokułowa, grecka, pekińska z grillowanym kurczakiem,
śledziowa, tuńczykowa /warstwowa/, meksykańska, perłowa








Kolacja I
Kieszonki drobiowe w sosie serowym, kuskus, sałatka wiosenna
Roladki drobiowe ze szpinakiem, ryż biały, surówka warzywna
Kurczak w panierce sezamowej, ryż z warzywami, surówka pekińska
Zrazy wieprzowe w sosie borowikowym, kasza gryczana, surówka z ogórków
Karkówka pieczona w sosie z zielonego pieprzu, frytki, surówka warzywna
Szaszłyk wieprzowy, ziemniaki pieczone z papryka, sałatka z ogórków






Kolacja II
Szynka pieczona w kremie chrzanowym, pieczywo
Ragout z wieprzowiny z grzybami, pieczywo
Bogracz węgierski, pieczywo
Gołąbki włoskie na sosie pomidorowym






Kolacja III
Barszcz czerwony z paluszkami francuskimi
Żurek staropolski z jajkiem i wiejską kiełbasą
Consomme pomidorowe z kluseczkami
Zupa borowikowo-drobiowa

Napoje gorące i zimne /nielimitowane/
 Kawa, herbata, woda mineralna, soki i napoje owocowe
Cena promocyjna 140,00zł/osoba/
/obowiązuje w 2014r./
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Ciasta 150g /osoba/
 Sernik, pychotka, wz-ka, wiedeński, czekoladowo – wiśniowy, snickers lub inne drobne
ciastka
Cena menu weselnego z ciastem 145,00zł./osoba
Dodatkowo proponujemy














Pokoje hotelowe 2 i 3 osobowe
50,00 zł/osoba
Poprawiny wg indywidualnych uzgodnień
Stół regionalny
10,00 zł/osoba
/udziec wieprzowy na gorąco, deska wędlin wiejskich, pęta kiełbas wiejskich,
smalec z chlebem wiejskim i ogórkami kwaszonymi, żurek domowy itp./
Pieczone udźce wieprzowe z sosem chrzanowym podawane w ogniu
10,00zł /osoba
Kolacje w formie grilla na dziedzińcu zamkowym
cena do uzgodnienia
Fontanny czekoladowe z owocami
od 500,00 zł
Drink Bar
cena zależna od wybranych alkoholi
Dodatkowa profesjonalna obsługa barmańska
cena do uzgodnienia
Wypożyczenie zabytkowego powozu z Powozowni Zamkowej
Zwiedzanie Muzeum Zamku
Sesje zdjęciowe na terenie Parku Zamkowego i Storczykarni
Pokazy walk rycerskich

Promocje
 Dla organizatorów wesel w inny dzień tygodnia niż sobota udzielamy 10% rabatu
 Organizując wesele od października do końca kwietnia udzielamy 10% rabatu oraz
apartament w hotelu Zamkowym gratis
 Dzieci do 9 lat
płatne częściowo

Organizujemy również małe przyjęcia weselne i uroczyste obiady po ceremoniach zaślubin.
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 692 128 100
Na życzenie przygotowujemy specjalne menu tematyczne oraz organizujemy kilkudniowe
pobyty w naszym obiekcie zaproszonych gości połączone ze zwiedzaniem Zamku
i okolicznych atrakcji turystycznych, z pełnym wyżywieniem.
Serdecznie Zapraszamy !!!
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Restauracja Zamkowa
Łańcut – Zamek

37-100 Łańcut, ul. Zamkowa 1
tel. + 48 17 225 28 05
e mail: zamkowy@rze.pl
www.zamkowa-lancut.pl

Oferta specjalna
Organizujemy również małe przyjęcia weselne w salach ‘Cafe Storczykarnia’ oraz
uroczyste obiady po ceremonii ślubnej w Restauracji ‘Zamkowa’ i ‘Cafe Storczykarnia’.

Uroczysty obiad – przykładowe menu
Przystawka
 Carpaccio z łososia wędzonego
Zupa
 Aksamitny krem szparagowy z płatkami migdałów
Danie główne
 Polędwiczki wieprzowe pieczone w plastrach boczku z risotto szafranowym
i kompozycją sałat i ziół
Wino
 Merlot Moreau & Fils – France
Deser
 Jabłko kś Lubomirskiej
Napoje
 Kawa lub herbata
 Soki owocowe, woda mineralna


Owoce i kwiaty do dekoracji stołu

Cena zależna od ilości osób oraz czasu trwania przyjęcia.
Dodatkowe informacje – tel. 692 128 100
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