STOŁY WIEJSKIE HOTELU ARENA

www.facebook.com/hotelarenatychy

www.youtube.com/user/hotelarenatychy

SMACZNY I WYKWINTNY DODATEK
DO KAŻDEGO PRZYJĘCIA WESELNEGO I OKOLICZNOŚCIOWEGO

Stoły wiejskie HOTELU ARENA dają nieograniczone możliwości kompozycji ulubionych wędlin i wiejskich dodatków.
Właściwie niczym nieograniczona możliwość kreacji smaków i kolorów zachwyci każdego gościa i nie pozwoli mu przejść obok
nich obojętnie. Oferujemy Państwu całkowite w pełni profesjonalne przygotowanie stołu wiejskiego, na które składa się:

Projekt i dekorowanie
wedle życzenia

Wypożyczenie naczyń
(różne rodzaje, tak by
idealnie oddać wybrany
przez Państwa styl)

Rozłożenie wędlin
i odpowiednia aranżacja
całego stołu

Opcjonalnie projekt papeterii
oraz aranżacji kwiatowych
(dodatkowo płatne usługi,
wycena indywidualna)

ZASKOCZ GOŚCI WIEJSKĄ NIESPODZIANKĄ NA TWOIM PRZYJĘCIU

Wszystkim Gościom, którzy zarezerwują wesele wręczamy w prezencie

KONSULTACJE ŚLUBNE GRATIS
czyli pełne wsparcie specjalisty ds. organizacji przyjęć weselnych

REZERWACJE PRZYJĘĆ:

tel.: 512 979 082
mail: wesela@hotelarena.com.pl

www.hotelarena.com.pl

Przedstawiamy dwa pakiety, których wygląd i smak zachwyci każdego:
STÓŁ WIEJSKI STANDARD

STÓŁ WIEJSKI PREMIUM

cena: 25 zł / osobę

cena: 35 zł / osobę

wiejska kiełbasa podsuszana
kiełbasa czosnkowa z galaretką
kabanosy z dzika
schab wędzony
boczek wędzony na ogniu
nóżki w galarecie
smalec ze skwarkami i jabłkiem
pasztet z sosem tatarskim
ogórki kiszone
sałatka jarzynowa
chleb wiejski na zakwasie

szynka z kością przypalana wiśniowym drewnem
wiejska kiełbasa z czosnkiem
kaszanka własnego wyrobu
boczek pieczony w ziołach
bryndza i oscypek
golonka i żebarka z wędzarni
salceson oraz mięsne smarowidło z cebulą i czosnkiem
pasztet z żurawiną i rozmarynem
ser wiejski z kminkiem
ogórki kiszone
kapusta z beczki
sałatka ziemniaczana z cebulą i boczkiem
pajdy chleba wiejskiego

Ciasta, owoce i tort
CIASTA – 40 zł/kg
Sernik, jabłecznik, makowiec, ciasto
drożdżowe z kruszonką
OWOCE – 50 zł/paterę
Patera owoców sezonowych filetowanych
TORT I – 65 zł/kg
Lekki tort śmietankowy z owocami
Tort czekoladowy
Tort orzechowy
Tort advocatowy
Tort szwarcwaldzki z wiśniami
TORT II – 75 zł/kg
Tort okolicznościowy z rysunkiem
TORT III – 85 zł/kg
Tort okolicznościowy w marcepanie
Tort okolicznościowy w formie książki
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