
OFERTA WESELNA



Szanowni Państwo,

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Gości, mamy zaszczyt przedstawić 

wyjątkową ofertę weselną Hotelu Dyplomat**** w Olsztynie. Dzięki naszemu do-

świadczeniu oraz profesjonalizmowi spełniamy marzenia Młodych Par o niepowta-

rzalnym przyjęciu weselnym, wspominanym przez wszystkich Gości latami.

Oferujemy Państwu wspaniałą kuchnię i atmosferę w stylowych, kameralnych wnę-

trzach oraz ciekawe propozycje wzbogacenia tej niezwykle ważnej uroczystości. 

Każde przyjęcie weselne organizujemy w oparciu o Państwa sugestie, oddając do 

dyspozycji wspaniały personel spełniający wymagania najbardziej wymagających 

Gości.

Serdecznie zapraszamy.

Oferta Weselna



Zupa serwowana:
Krem z białych warzyw 
i karmelizowanej gruszki

lub

Rosół z makaronem

Danie serwowane:
Grillowana pierś z kurczaka z sosem 
pieprzowym z ziemniakami purée 
i grillowanymi warzywami

Dania zimne w bufecie:
Półmisek mięs pieczonych

Pasztet

Terrina z sandacza

Dorsz słodko-kwaśny

Pomidory z mozzarellą

Sałata z warzywami i fetą

Pikle i sosy

Dania gorące w bufecie:
Udka z kaczki na duszonej na 
czerwonej kapuście

Medaliony wieprzowe z grillowanymi 
warzywami

Karkówka na zasmażanej kapuście

Dorsz w sosie porowym z chrupiącym 
boczkiem

Pieczone ziemniaki z ziołami

Warzywa gotowane

Zestaw surówek

Zupa po północy serwowana:
Żurek na maślance z jajkiem

Desery:
Szarlotka

Sernik

Ciasto czekoladowe z orzechami

Półmisek owoców

Napoje:
Kawa, herbata, woda, sok

Menu I

Cena - 155 zł



Menu II

Przystawka serwowana:
Halibut na selerowym purée 

z groszkiem cukrowym, pomidorem 

concasse i sosem szafranowym

Zupa serwowana:
Zupa homarowa z przegrzebkiem

lub

Aksamitny krem z prawdziwków

Danie serwowane:
Polędwica wołowa z warzywami 

zawiniętymi w boczek, ziemniakami 

duszonymi w śmietanie i demi glace

Dania zimne w bufecie:
Szynka parmeńska z melonem

Tatar wołowy

Półmisek mięs pieczonych 

i dojrzewających

Sałatka cezar

Roladki z łososiem

Sałata z marynowanym sandaczem

Półmisek serów

Pomidory z mozzarellą

Carpaccio z buraka z serem kozim 

i orzechami włoskimi

Dania gorące w bufecie:
Zrazy wołowe w sosie własnym

Udko z kaczki na duszonej czerwonej 

kapuście

Schab z grillowanymi warzywami

Filet z sandacza w sosie porowym

Filet z łososia z brokułami, sosem 

maślanym, posypany płatkami 

migdałowymi

Warzywa zapiekane pod beszamelem

Ziemniaki pieczone z ziołami

Kasza gryczana

Zestaw surówek

Deser:
Sernik, Szarlotka

Beza z mascarpone i świeżymi 

owocami

Ciasto czekoladowe z orzechami

Patera owoców

Napoje:
Kawa, herbata, woda, sok

Cena - 180 zł



Menu III

Przystawka serwowana:
Halibut na selerowym purée 
z groszkiem cukrowym, pomidorem 
concasse i sosem szafranowym

Zupa serwowana:
Zupa homarowa z przegrzebkiem

lub

Aksamitny krem z prawdziwków

Danie serwowane:
Polędwica wołowa z warzywami 
zawiniętymi w boczek, 

ziemniakami duszonymi w śmietanie i 
demi glace

Dania zimne w bufecie:
Szynka parmeńska z melonem

Tatar wołowy

Półmisek mięs pieczonych i 
dojrzewających

Sałatka cezar

Roladki z łososiem

Sałata z marynowanym sandaczem

Półmisek serów

Pomidory z mozzarellą

Carpaccio z buraka z serem kozim i 
orzechami włoskimi

Dania gorące w bufecie:
Zrazy wołowe w sosie własnym

Udko z kaczki na duszonej czerwonej 
kapuście

Schab z grillowanymi warzywami

Filet z sandacza w sosie porowym

Filet z łososia z brokułami, sosem 
maślanym, posypany płatkami 
migdałowymi

Warzywa zapiekane pod beszamelem

Ziemniaki pieczone z ziołami

Kasza gryczana

Zestaw surówek

Deser:
Sernik, Szarlotka

Beza z mascarpone i świeżymi 
owocami

Ciasto czekoladowe z orzechami

Patera owoców

Napoje:
Kawa, herbata, woda, sok

Cena - 210 zł



W cenę menu jest wliczone:
Wino musujące na powitanie gości

Apartamenty dla Pani Młodej i Pana Młodego na noc przedślubną i poślubną

Zaproszenie na kolację rocznicową dla Młodej Pary

Dekoracja kwiatowa

Pokoje (cena uzależniona od sezonu i ilości):
Jednoosobowy ze śniadaniem – 200zł – 250zł

Dwuosobowy ze śniadaniem – 250zł – 300zł

Fontanna czekoladowa
500zł/ do 50 osób

700 zł/ powyżej 50 osób

Stół wiejski
1000 zł/ do 50 osób 

1400 zł/ powyżej 50 osób

Tort
12zł/os.

Napoje gazowane
8zł/os.

Alkohol
Wino białe/czerwone, wódka 

40zł/butelka

Korkowe
15 zł/os

Inne

www.hoteldyplomat.com    

+48 89 512 41 41


