Wesele inspirowane
Twoimi marzeniami
2020

Wybierz pakiet menu

i zaskocz swoich Gości!

Wybierz pakiet dań gorących:

98
zł/os

Pakiet Zima
STAŁE MENU

Pakiet Jesień
STAŁE MENU

113
zł/os

Dania serwowane jednoporcjowo:
I. Rosół z bażanta z domowym makaronem

Dania serwowane jednoporcjowo:
I. Krem z białych warzyw z pietruszkowym pesto

II. Pierś z kurczaka nadziewana ziołowym pesto podana w sosie
pietruszkowym z puree ziemniaczanym i bukietem sałat

II. Rolada z indyka nadziewana polędwiczką i szpinakiem w sosie
serowym podana z puree ziemniaczanym i bukietem warzyw
III. Podlaski stół serwowany przez Kucharzy:
7 dań gorących (wszystkie poniżej):
1. Udziec wieprzowy pieczony
2. Golonki wieprzowe pieczone
3. Łosoś pieczony w całości
4. Pierogi z dziczyzną opiekane
5. Pierogi z serem wędzonym
6. Babka ziemniaczana
7. Kaszanka podlaska
8. Dodatki

III. Dania serwowane półmiskowo 50/50:
1. Karkowina w sosie pieczeniowym
2. Schab z warzywami zapiekany serem
IV. Danie serwowane po północy jednoporcjowo:
Wrzosowy barszcz ze ślimaczkiem pieczarkowym

IV. Danie serwowane po północy jednoporcjowo:
Wrzosowy barszcz ze ślimaczkiem pieczarkowym

Pakiet Wiosna

WŁASNA KOMPOZYCJA MENU

119
zł/os

Pakiet Lato

WŁASNA KOMPOZYCJA MENU

139
zł/os

W cenie:
TORT - 100 g/os.
DRINK BAR - obsługa barmańska, alkohol, koktajle serwowane
bez limitu spożycia przez 8 godzin
Przykładowe menu:
Dania serwowane jednoporcjowo
I. Krem z białych warzyw z pietruszkowym pesto

Przykładowe menu:
Dania serwowane jednoporcjowo
I. Krem z batata z dressingiem z rukoli i pestkami słonecznika

II. Policzki wołowe podane w sosie grzybowym z puree
chrzanowym i kalafiorem ramonesco

II. Warkocz z polędwiczki wieprzowej zawijany boczkiem, podany
w sosie pieczeniowym z bezą ziemniaczaną i bukietem warzyw

III. Podlaski stół serwowany przez Kucharzy:
7 dań gorących (wszystkie poniżej):
1. Udziec wieprzowy pieczony
2. Golonki wieprzowe pieczone
3. Łosoś pieczony w całości
4. Pierogi z dziczyzną opiekane
5. Pierogi z serem wędzonym
6. Babka ziemniaczana
7. Kaszanka podlaska
8. Dodatki

III. Podlaski stół serwowany przez Kucharzy:
7 dań gorących (wszystkie poniżej):
1. Udziec wieprzowy pieczony
2. Golonki wieprzowe pieczone
3. Łosoś pieczony w całości
4. Pierogi z dziczyzną opiekane
5. Pierogi z serem wędzonym
6. Babka ziemniaczana
7. Kaszanka podlaska
8. Dodatki

IV. Dania serwowane półmiskowo 50/50:
1. Polędwiczka wieprzowa w cieście francuskim
2. Rolada z piersi z kurczaka

IV. Dania serwowane półmiskowo 50/50:
1. Rolada wieprzowa z pieczarkami i papryką
2. Szaszłyki z łososia i krewetką podane w tempurze

V. Danie po północy serwowane jednoporcjowo:
Żurek z kiełbaską

V. Danie po północy serwowane jednoporcjowo:
Zupa węgierska z papryką i mięsem wieprzowym

Wybierz pakiet przekąsek:

Pakiet Przekąsek 1
STAŁE MENU

119
zł/os

Pakiet Przekąsek 2
STAŁE MENU

128
zł/os

1. Tatar wołowy
2. Półmis mięs wędzonych
3. Pasztet wiejski z wędzoną śliwką
4. Pasztet biały z pistacją i morelą
5. Rolada z indyka z papryką i orzechem włoskim
6. Włoska roladka śledziowa z twarożkiem i burakiem
7. Sałatka z grillowanym boczkiem i kurczakiem
8. Sałatka makaronowa ze szpinakiem,
suszonymi pomidorami i prażonymi pestkami
9. Mini ptysie z twarożkiem i łososiem
10. Tortilla z sałatami i kurczakiem

1. Tatar wołowy
2. Półmis mięs wędzonych
3. Galantyna z kaczki z musem pomarańczowym
4. Rolada z indyka z papryką i orzechami
5. Pasztet biały z pistacją i morelą
6. Roladka śledziowa z twarożkiem i burakiem
7. Terrina ze szczupaka
8. Galaretka z łososiem i warzywami
9. Jaja z kawiorem
10. Sałatka z brokułem i paluszkiem krabowym
11. Sałatka z wędzonym kurczakiem i grzankami
12. Sałatka makaronowa ze szpinakiem, suszonymi pomidorami
i prażonymi pestkami

STÓŁ SŁODKI i NAPOJE:
• Ciasta i deserki przygotowane przez naszych cukierników
• Owoce i carpaccio z owoców
• Kawa
• Herbaty smakowe
• Soki owocowe
• Woda mineralna
• Napoje gazowane w szkle 0,2 7up, Pepsi
Wszystkie napoje bez limitu spożycia

STÓŁ SŁODKI i NAPOJE:
• Ciasta i deserki przygotowane przez naszych cukierników
• Owoce i carpaccio z owoców
• EKSPRES KAWOWY
• Herbaty smakowe
• Soki owocowe
• Woda mineralna
• Napoje gazowane w szkle 0,2 7up, Pepsi
Wszystkie napoje bez limitu spożycia

Pakiet Przekąsek 3
WŁASNA KOMPOZYCJA MENU

139
zł/os

Przykładowe menu
1. Tatar wołowy
2. Półmis mięs suszonych
3. Galantyna wieprzowa z wędzoną śliwką
4. Rolada z kurczaka faszerowana suszonymi pomidorami
i serem
5. Terrina z wątróbek drobiowych
6. Śliwka w boczku na gorąco
7. Tatar z paluszka krabowego
8. Deska serów regionalnych
9. Śledź w oleju w ziołach
10. Sałatka z burakami kozim serem i orzechami
11. Sałatka grecka
12. Półmis świeżych warzyw
STÓŁ SŁODKI i NAPOJE:
• Ciasta i deserki przygotowane przez naszych cukierników
• Owoce i carpaccio z owoców
• EKSPRES KAWOWY
• Herbaty smakowe
• Soki owocowe
• Woda mineralna
• Napoje gazowane w szkle 0,2 7up, Pepsi
Wszystkie napoje bez limitu spożycia

W naszej ofercie
znajdziesz dodatkowo:
• Drink

bar
• Stoły tematyczne
• Stoły regionalne
• Candy bar
• Sushi
• Fontanna czekolady

Dzieci do lat 7 - 50%
do lat 3 - bezpłatnie
Rabat na usługi
hotelowe
Internetowa strefa
MOJE WESELE

Pokój Deluxe
dla nowożeńców

Indywidualny
nadzór nad weselem
Brak opłaty dodatkowej
za alkohol z zewnątrz
Ogród
do dyspozycji
Dania dietetyczne
i wegetariańskie
Aranżacja sali, kwiaty, świece,
stół Pary Młodej
Parking
Drewniany parkiet
taneczny

Degustacja Weselna
Po podpisaniu umowy zaprosimy Was wiosną na specjalną degustację dla
narzeczonych. Wraz z innymi parami skosztujecie naszych doskonałych
potraw, obejrzycie przykładowe aranżacje stołów weselnych
oraz zwiedzicie cały Lipcowy Ogród.
Dzięki degustacji będzie Wam znacznie łatwiej podjąć ostateczne
decyzje dotyczące menu, wystroju oraz dodatkowych atrakcji,
które możecie zapewnić swoim Gościom.
Zaufaj Profesjonalistom!

Hotel Podlasie & Restauracja Lipcowy Ogród
ul. 42 Pułku Piechoty 6
15-181 Białystok
Recepcja Hotel Podlasie:
+48 85 67 56 600
Biuro Obsługi Gości:
+48 85 67 56 612/615/617/618

restauracja@lipcowyogrod.pl
Restauracja Lipcowy Ogród
Lipcowy_Ogrod
www.lipcowyogrod.pl

Oferta Specjalna
Sprawdź aktualne promocje weselne:
www.lipcowyogrod.pl/aktualnosci

Wesele w każdy dzień
- STYCZEŃ, LUTY, MARZEC -

Wódka bez limitu gratis!

Wesele w niedzielę
- CZERWIEC, LIPIEC, SIERPIEŃ -

Tort gratis!

Wesele w piątek i niedzielę
- PAŹDZIERNIK, LISTOPAD -

Pakiet dań gorących wiosna w cenie pakietu jesień!

