
Zapewniamy:
miłą niespodziankę od hotelu
elegancką salę bankietową, dekorację stołów i ozdobne pokrowce na krzesła
wyśmienitą kuchnię i profesjonalną obsługę
tort w cenie menu
alkohol bez marży gastronomicznej (w cenach obowiązujących w dniu wesela)
specjalne ceny dla dzieci i orkiestry
noclegi dla Gości hotelowych w atrakcyjnych cenach

Zapraszamy do skontaktowania się
z Hotelem w celu omówienia szczegółów oferty.
Tel. 85  678 2500, bialystok@golebiewski.pl

Dzień ślubu i wesela jest najważniejszym momentem w życiu Młodej Pary.
Jeśli marzą Państwo o eleganckim i wyjątkowym przyjęciu, doskonale skomponowanym
menu i niezapomnianej atmosferze, Hotel Gołębiewski w Białymstoku jest idealnym
miejscem na jego organizację.

Wesela



propozycje menuWino musujące na powitanie

Przekąska podana porcjowo:

Dania gorące serwowane przez kelnerów:

Danie podane po północy:

Przekąski zimne w formie półmisków na stole:

Pasztet drobiowy otulony boczkiem

Kołduny w bulionie
Schab grillowany zapieczony z cukinią i pomidorem z sosem kurkowym,
podany z ziemniakami z koperkiem i bukietem warzyw
Faszerowane udko z kurczaka podane z ziemniakami pieczonymi i surówką z białej kapusty

Flaczki

Półmisek mięs pieczonych (karkówka pieczona w ziołach,
rolada drobiowa, szynka pieczona w panierce
z suszonymi pomidorami) / wędliny wiejskie
Pieczony schab w galarecie z pieczarkami
Szczupak faszerowany pistacjami podany z sosem tatarskim
Sałatka grecka z fetą
Półmisek warzyw, pikle
Śledź po cygańsku
Befsztyk tatarski
Sałatka „Szefa Kuchni”
Roladki z szynki z pastą twarogowo - koperkową

Owoce w całości i filetowane
Musy i galaretki owocowe
Szeroki wybór ciast pieczonych

Kawa/ herbata
Soki owocowe
Napoje gazowane
Woda z cytryną

Tort weselny – po północy

Bufet deserowy:

Napoje – bez ograniczeń:

175,00 zł/osobaMenu I

Wesela



propozycje menu
Wino musujące na powitanie

Przekąska podana porcjowo:

Dania gorące serwowane przez kelnerów:

Danie podane wieloporcjowo na półmiskach:

Danie podane po północy:

Przekąski zimne w formie półmisków na stole:

Sałatka z łososiem wędzonym

Kołduny w bulionie
Filet z indyka zapieczony z cukinią i pomidorem na salsie pomidorowej,
ziemniaki z koperkiem i bukiet warzyw
Szynka pieczona w całości  z sosem grzybowym, kopytka obsmażane, buraczkami na ciepło

Faszerowane udko z kurczaka, szaszłyki
podane z pieczonymi ziemniakami i surówką z białej kapusty

Żurek z jajkiem

Półmisek mięs pieczonych (karkówka pieczona w ziołach,
rolada drobiowa, szynka pieczona w panierce
z suszonymi pomidorami) / wędliny wiejskie
Pieczony schab w galarecie z pieczarkami
Szczupak faszerowany pistacjami podany z sosem tatarskim
Sałatka grecka z fetą
Półmisek warzyw, pikle
Śledź po cygańsku
Befsztyk tatarski  z ogórkiem i z cebulą
Mix sałat z grillowanym kurczakiem, pomidorkami
koktajlowymi, kulkami mozzarelli z sosem winegret
Roladki z szynki z pastą twarogowo – koperkową
Półmisek serów regionalnych

Tort weselny – po północy

Bufet deserowy:

Napoje – bez ograniczeń:

Owoce filetowane
Musy i galaretki owocowe
Szeroki wybór ciast pieczonych

Kawa/ herbata
Soki owocowe
Napoje gazowane
Woda z cytryną

190,00 zł/osobaMenu II

Wesela



propozycje menu
Wino musujące na powitanie

Przekąska podana porcjowo:

Dania gorące serwowane przez kelnerów:

Danie podane wieloporcjowo na półmiskach:

Danie podane po północy:

Bufet przekąskowy:

Mus z perliczki w tiulu parmezanowym
z konfiturą z żurawiny

Kołduny w bulionie
Karkówka zapiekana z sosem musztardowym i kurkami,
ziemniaki z wody z koperkiem, surówka z pomidorów i cukinii

Żeberka pieczone, szaszłyk drobiowy, kotleciki schabowe w migdałach,
krokiety ziemniaczane, buraczki zasmażane

Strogonow w chlebku

Półmisek mięs pieczonych (karkówka pieczona w ziołach,
rolada drobiowa, szynka pieczona w panierce
z suszonymi pomidorami)
Wędliny wiejskie
Pieczony schab w galarecie z pieczarkami
Szczupak faszerowany w całości z sosem tatarskim
Sałatka grecka z fetą
Półmisek warzyw, pikle
Śledź po cygańsku/ rolada śledziowa
Befsztyk tatarski
Sałatka „Szefa Kuchni”
Roladki z szynki z pastą twarogowo – koperkową /
mus drobiowy w parmezanie
Półmisek serów regionalnych

Tort weselny – po północy

Bufet deserowy:

Napoje – bez ograniczeń:

Owoce filetowane
Musy i galaretki owocowe
Szeroki wybór ciast pieczonych

Kawa/ herbata
Soki owocowe
Napoje gazowane
Woda z cytryną

190,00 zł/osobaMenu III

Wesela



propozycje menuWino musujące na powitanie

Przekąska podana porcjowo:

Dania gorące serwowane przez kelnerów:

Danie podane po północy:

Przekąski zimne w formie półmisków na stole:

Szynka kresowa z mozzarellą na sałacie dębolistnej

Krem z białych warzyw z papryką i migdałami
Eskalopki drobiowe zapiekane z serem i pomidorem na salsie,
ziemniaki opiekane, mix sałat z sosem miodowo-musztardowym
Szynka pieczona w całości z sosem grzybowym,
kasza gryczana, buraczki zasmażane
Polędwiczka wieprzowa faszerowana grzybami na sosie pieczeniowym
z ryżem i sałatką colesław

Flaczki

Półmisek mięs pieczonych (karkówka pieczona w ziołach,
rolada drobiowa, szynka pieczona w panierce
z suszonymi pomidorami) / wędliny wiejskie
Pieczony schab w galarecie z pieczarkami
Szczupak faszerowany pistacjami podany z sosem tatarskim
Sałatka grecka z fetą
Półmisek warzyw, pikle
Śledź po cygańsku
Befsztyk tatarski
Sałatka „Szefa Kuchni”
Roladki z szynki z pastą twarogowo – koperkową

Owoce filetowane
Musy i galaretki owocowe
Szeroki wybór ciast pieczonych

Kawa/ herbata
Soki owocowe
Napoje gazowane
Woda z cytryną

Tort weselny – po północy

Bufet deserowy:

Napoje – bez ograniczeń:

200,00 zł/osobaMenu IV

Wesela


