
HOTEL       POLE GOLFOWE     SPA         RESTAURACJA 



�lub to ważny moment w życiu,
 dlatego te chwile powinny by� spędzone 

w wyjątkowy spos�b w połączeniu w profesjonalną organizacją.
Dlatego tym bardziej dziękujemy za zainteresowanie 

ofertą Hotelu Sobienie Kr�lewskie.
 

Położenie hotelu na terenie malowniczego Mazowieckiego Parku
Krajobrazowego stwarza doskonałe warunki 

do zorganizowania niezwykłego przyjęcia weselnego 
oraz nastrojowego �lubu w plenerze.

OFERTA WESELNA



 Wy�mienite menu weselne: kompozycja da�
serwowanych i menu bufetowego

Rustykalną salę weselną
Profesjonalną obsługę kelnerską

Welcome drink
Możliwo�� organizacji ceremonii �lubnej 

 w hotelowym parku lub pałacu
Tradycyjne powitanie Młodej Pary 

chlebem i solą
Napoje bezalkoholowe bez ogranicze�

Pokoje dla go�ci weselnych w specjalnej cenie
Dzieci do 3 lat - gratis, od 4 do 10 lat - 50% rabatu

Parking

ZAPEWNIAMY:

WESELE



Miejsce w plenerze lub w pałacowych
wnętrzach w razie niepogody

Krzesła w pokrowcach
St�ł prezydialny

Godło Pa�stwowe
Biały dywan 

�LUB W PLENERZE
ZAPEWNIAMY:



Apartament na noc po�lubną dla Młodej Pary
Romantyczna kolacja w pierwszą Rocznicę �lubu

Na przyjęcie zorganizowane w piątek lub niedzielę
 udzielamy RABATU w wysoko�ci 10%  

(wyłączając dni �wiąteczne i "długie weekendy").

ATRAKCYJNE PREZENTY



DANIA SERWOWANE
Zupa serwowana - dwie do wyboru
Pierwsze danie gł�wne do wyboru
Deser do wyboru
Drugie danie gł�wne do wyboru
Danie po p�łnocy do wyboru

CENA
250 zł brutto/osoba

 

PAKIET
JABŁONIOWY

PRZEKĄSKI ZIMNE
Talerz wędlin pieczonych metodą tradycyjną 
z marynatami i �wikłą
Pasztety pieczone z żurawiną
Schab po warszawsku w galarecie
Nuggetsy z dipem czosnkowym
Klasyczny �led� w oleju z cebulką
Ryba po grecku w warzywach
Tortilla z pesto, serem mozarella i grillowanymi warzywami
Klasyczna sałatka cezar z pieczonym kurczakiem, grzankami,
sosem z anchovies oraz pomidorkami cherry i czerwoną cebulą
Sałatka z pieczonego w miodzie buraka z serem feta, rukolą 
i winogronami z sosem pesto
Miks sałat ze �wieżymi warzywami i oliwkami a'la sałatka grecka

 DODATKI
Marynaty (korniszony, grzyby marynowane,
�liwki w occie, papryka marynowana, oliwki
marynowane)
Sosy (�wikła, chrzan, tatarski, czosnkowy,
żurawina, musztarda francuska)
Chrupiące pieczywo
Masełka smakowe

DESERY
Ciasto drożdżowe z owocami
Ciasto czekoladowe z wi�nią i kremem
kakaowym
Domowa szarlotka
Torcik marchewkowy z białą czekoladą
Torcik pomara�czowy z ciemną czekoladą
Ciastka ponczowe z kremem waniliowym
Owoce filetowane
Kosz owoc�w sezonowych



DANIA SERWOWANE
Przystawka serwowana do wyboru
Zupa serwowana - dwie do wyboru
Pierwsze danie gł�wne do wyboru
Deser do wyboru
Drugie danie gł�wne do wyboru
Danie po p�łnocy do wyboru
Drugie danie po p�łnocy do wyboru

CENA
270 zł brutto/osoba

 

PAKIET
WI�NIOWY

DODATKI
Marynaty (korniszony, grzyby marynowane, �liwki w
occie, papryka marynowana, oliwki marynowane)
Sosy (�wikła, chrzan, tatarski, czosnkowy, żurawina,
musztarda francuska)
Chrupiące pieczywo
Masełka smakowe

DESERY
Ciasto drożdżowe z owocami
Ciasto czekoladowe z wi�nią i kremem kakaowym
Domowa szarlotka
Torcik marchewkowy z białą czekoladą
Torcik pomara�czowy z ciemną czekoladą
Ciastka ponczowe z kremem waniliowym
Owoce filetowane
Kosz owoc�w sezonowych

PRZEKĄSKI ZIMNE
Talerz wędlin pieczonych metodą tradycyjną 
z marynatami i �wikłą
Pasztety pieczone z żurawiną
Schab po warszawsku w galarecie
Nuggetsy z dipem czosnkowym
Klasyczny �led� w oleju z cebulką
Ryba po grecku w warzywach
Tortilla z pesto, serem mozarella i grillowanymi warzywami
Klasyczna sałatka cezar z pieczonym kurczakiem, grzankami,
sosem z anchovies oraz pomidorkami cherry i czerwoną cebulą
Sałatka z pieczonego w miodzie buraka z serem feta, rukolą 
i winogronami z sosem pesto
Miks sałat ze �wieżymi warzywami i oliwkami a'la sałatka grecka



Dania serwowane do wyboru

Plastry pieczonego rostbefu z musem z karczocha, grzanką czosnkową i pikantnymi orzeszkami ziemnymi
Gravlax z łososia z kremem z ż�łtek, piklowanymi warzywami i sałatami sezonowymi
Pieczone warzywa z serem kozim z crostini i oliwą lubczykową

PRZYSTAWKI DO WYBORU:

Ros�ł z kluskami lanymi, marchewką oraz �wieżym lubczykiem
Krem z le�nych grzyb�w z bitą �mietaną i aromatem trufli
Staropolski żurek grzybowy z białą kiełbasą i jajkiem
Zupa krem z pieczonych pomidor�w z grzankami serowymi i tymiankiem
Flaki z ciętą natką
Krem z białych warzyw
Barszcz czerwony na zakwasie z suszoną �liwką i pasztecikiem

ZUPY DO WYBORU:

Filet z piersi kurczaka gotowany w sous vide podany z aksamitnym puree ziemniaczanym oraz karmelizowanymi orzechami
z ziołami  i sosem z sera gorgonzola
Stek karkowy z ciemnym sosem z zielonego pieprzu oraz zasmażanymi na ma�le kopytkami i słodką kapustą czerwoną
Pieczona polędwiczka wieprzowa z puree ziemniaczanym, brukselką w syropie imbirowym i sosem z suszonych moreli
Grillowany schab podany na kremowej kapu�cie kiszonej i pieczonymi na ma�le ziemniakami z rozmarynem
Pieczony udziec z indyka z pieczonymi ziemniakami, pieczoną pietruszką i suszonymi owocami
Panierowana tilapia ze słodką kapustą kiszoną, sosem tatarskim i ziemniakami
Udko kaczki confit z buraczkami i puree z orzechami włoskimi - wyb�r dodatkowo płatny

DANIA GŁ�WNE DO WYBORU:

Mus z czekolady belgijskiej z mandarynką, biszkoptem i orzechami
Szarlotka z lodami i bitą �mietaną
Sernik z musem owocowym
Beza z kremem angielskim i owocami - wyb�r dodatkowo płatny

DESERY DO WYBORU:

*Menu może ulega� zmianom. Ostateczne menu będzie
podane najp��niej na miesiąc przed weselem.



Saska 0,5 L                      
Stock Prestige 0,5 L        
Amundsen 0,5 L              
Wyborowa 0,5 L             
Pan Tadeusz 0,5 L          
Strumbras 0,5 L              
Absolut 0,5 L                  
Finlandia 0,5 L               
Biały Bocian 0,5 L         
Ogiński 0,5 L                 
Wino Białe                     
Wino Czerwone             

    

WESELNY PAKIET 
NAPOI ALKOHOLOWYCH

 
38,00 PLN
42,00 PLN
49,00 PLN
46,00 PLN
46,00 PLN
52,00 PLN
53,00 PLN
48,00 PLN
47,00 PLN
47,00 PLN
40,00 PLN
40,00 PLN

 
Powyższe ceny zawierają podatek VAT. Ceny alkohol mogą ulec zmianie.

W cenie zamówienie, przechowanie oraz schłodzenie alkoholu.
Cena obejmuje również pełny serwis alkoholu (szkło, coolery, lód, obsługę) w czasie przyjęcia.

W przypadku dostarczenia własnego alkoholu pobierana jest opłata korkowa w wysokości 10 PLN / osoba.
 
 
 
 



30 PLN/os.
Deski pieczonych mięsiw i wędzonych kiełbas: polędwica na zimno
wędzona, tradycyjny salceson, pasztet z gęsi i marynowanych w czerwonym
winie kalifornijskich �liwek, boczek wędzony, szynka z prosięcia w cało�ci
pieczona, suszone kiełbasy doprawiane czosnkiem, majerankiem i
jałowcem, pęta kaszanki, wędzone szynki
Domowy smalec z jabłkiem i majerankiem w chlebie moszczony, skopek z
solonym masłem
Kwaszona kapusta i og�rki z beki
Sosy: musztarda piekielna, chrzan łzy szczę�cie wyciskający, �wikła
Bochen chleba z wiejskiego pieca opr�szany pszeniczną mąką 

WIEJSKI ST�Ł

TORT
Tort �mietanowy            12PLN/osoba
Tort w masie lukrowej   15 PLN/osoba
Tort bezowy                     17 PLN/osoba

 
Smaki tort�w dostępne w oddzielnym załączniku.
Dodatkowe dekoracje tortu typu: żywe kwiaty, złocenia - wycena indywidualna.



POPRAWINY - propozycja I
GRILL - czas trwania 5 h, czas grillowania 2 h

110 PLN/osoba
Zupa
Żur na zakwasie
Sałatki i sur�wki
Sałatka z kwaszonych og�rk�w, marynowanej papryki i czerwonej cebuli skropionych oliwą 
Sałatka Coleslaw
Marchew z jabłkiem 
Kwaszona kapusta z ziołami i szczypiorem 
�wieże sałaty rwane z dresingami, oliwami oraz z domowymi
marynatami ( dynia w occie, pieczarki, cebulki �liwki marynowane) 
Wyb�r pieczywa: pszenny, orkiszowy, razowy, bułeczki bankietowe
Grill
Kark�wka marynowana w musztardzie i �wieżych ziołach
Pikantne szaszłyki drobiowe
Kiełbaska
Kaszanka
Pieczone ziemniaki z masłem i �wieżym koprem 
Sosy
Ketchup, musztarda, chrzan i �wikła
Napoje:
kawa, herbata, woda, soki owocowe (napoje gazowane płatne dodatkowo 10 zł/os.)



POPRAWINY - propozycja II

Zupa
Krem dyniowy z palonym imbirem, ż�łtym curry i mlekiem kokosowym
Dania ciepłe
Pieczone udka z kurczaka w podwędzanym sosie �liwkowym z orzeszkami ziemnymi
Gotowane żeberka w kapu�cie kiszonej z kminkiem i pomidorami
Paluszki rybne w słodkim, ma�lanym sosie z chilli i kolendrą
Kotleciki jaglane z kalafiorem, curry i czarnym pieprzem
Makaron na ma�le ze �wieżą szałwią i parmezanem
Zabielana kasza jęczmienna z orzechami i ciętą natką
Mleczne puree ziemniaczane z koperkiem i serem wędzonym
Pieczone warzywa korzeniowe z octem jabłkowym, miodem i kminem rzymskim
Bufet zimny
Pasty warzywne i strączkowe
Marynaty, oliwy smakowe i sosy
�wieże warzywa
Chrupiące pieczywo
Masło aromatyzowane
Owoce sezonowe
Domowe ciasto
Deser niespodzianka
Napoje:
kawa, herbata, woda, soki owocowe (napoje gazowane płatne dodatkowo 10 zł/os.)

*Menu przykładowe

BUFET - czas trwania 5 h, czas uzupełniania 2 h

110 PLN/osoba



Stacja z lemoniadą / trzy rodzaje – 10,00 / 15,00 PLN / osoba 
Obsługa barma�ska - 1500 PLN (bar, dodatki do drink�w, szkło,
l�d, 1 barman)
Tatar wołowy serwowany o wybranej godzinie – 20,00 PLN/ osoba
Prosecco VAN – od 3000,00 PLN
DJ na poprawiny - 2000 PLN

ATRAKCJE WESELNE

DODATKOWO PROPONUJEMY
64 pokoje hotelowe

Przekąski i drinki na powitanie
St�ł rybny

St�ł wiejski
Pieczone prosię

Grill polski (oferta sezonowa)
 
 
 

Bar i obsługa baru
Pakiety alkoholowe
Fontanna czekolady

Tort
St�ł Słodki

Stacja live cooking
Dekoracja kwiatowa sali

 
 

Poprawiny
Animacje dla dzieci

Projekcję multimedialną
Fotobudka/fotolustro
Napis LOVE/ MIŁO��

Pokazy ta�ca
Food truck

 
 





Sobienie Szlacheckie 64, 08-443 Sobienie Jeziory
Tel: +605 900 650, e- mail: d.dabrowska@sobieniekrolewskie.pl

www.sobieniekrolewskie.pl

http://sobieniekrolewskie.pl/hotel/

