Costa Blanka w Łebie
Proponujemy Państwu zorganizowanie
Przyjęcia Weselnego w naszej restauracji.
Oferujemy doskonałą kuchnię,
miłą i profesjonalną obsługę.
Dysponujemy bazą noclegową
w promocyjnych cenach dla gości weselnych.
Dla Pary Młodej oddajemy do dyspozycji
Apartament Małżeński - Gratis.
Dokładamy wszelkich starań aby przyjęcie zorganizowane w
naszej restauracji pozostało na długo w Państwa pamięci.
Wychodząc na wprost Państwa oczekiwaniom,
rozpoczynamy projekt wesela od A do Z. Ma to na celu
przejęcie możliwie jak najwięcej obowiązków, które
zazwyczaj spływają na przyszłą parę młodą i ich rodziny.
Oferujemy:
Zaproszenia Ślubne, Dekoracje Kościołów,
Dekoracje Sali Weselnej,
Studio Fotografii Artystycznej,
Sesje Zdjęciowe, Wideofilmowanie,
Wyroby Cukiernicze,
Transport Gości Weselnych, Oprawę muzyczną DJ,
oraz usługi na życzenie klienta.
PROPOZYCJE MENU NA PRZYJĘCIA WESELNE
Zupa (do wyboru):
rosół staropolski z makaronem, krem z borowików
Dania obiadowe (trzy mięsa do wyboru):
tradycyjny kotlet de volaille, kotlet schabowy, roladka
drobiowa w sosie koperkowym, kaczka pieczona w sosie
z pomarańczy i żurawiny, zrazy, sakiewki w sosie winno
porowym, pieczeń wieprzowa (szynka, karkówka),
udko z kurczaka, schab pieczony w sosie własnym,
zestaw surówek: sałatka z buraczka, surówka z
marchewki, sałatka mix lub marchewka z groszkiem
Ziemniaki z koperkiem, frytki
Półmiski z zakąskami (zakąski do wyboru):
schab ze śliwką, karkówka pieczona z chrzanem,
łosoś w galarecie, ryba po grecku, śledzik w śmietanowej
chmurce, rolada drobiowa, sałatka gyros, sałatka cezar,
półmisek szwedzki (wędliny, sery),
galantyna z kurczaka, karkówka pod pierzynką ,
tradycyjna sałatka jarzynowa, sałatka z brokułami,
łosoś wędzony, befsztyk tatarski, sos czosnkowy,
sos tatarski, pieczywo, masło
Zakąski ciepłe (danie do wyboru):
boeuf strogonow, kurczak w sosie słodko - kwaśnym,

szynka pieczona, szaszłyk drobiowy z czerwonym ryżem
Napoje: kawa, herbata – bez ograniczeń
(stawka około 200 zł/osoba, przyjęcie na około 50 osób)
Nie stosujemy opłat dodatkowych - np. za wynajem
sali, za obsługę, typu „korkowe” itp.
Dodatkowo proponujemy nocleg dla gości weselnych
w cenie 100 zł od osoby
UWAGA: w powyższą cenę nie wliczono alkoholu, ciast,
napoi i owoców, dekoracji sali weselnej
Warunki płatności:
• zadatek 30% - 14 dni po rezerwacji sali i zgłoszeniu
orientacyjnej ilości gości
• 2 wpłata - do 100% należności – na dzień przed imprezą
Dodatkowych Informacji udzieli Państwu
Dział Gastronomii Ośrodka.
blankaleba@wp.pl
Telefon - 798 181 119
www.costablanka.pl
ZAPRASZAMY

