
 
 

�LUB I WESELE

Hotel Verde, ul. Koszalińska 1 76-031 Mścice

tel. 607-900-260; e- mail: hotel@verde.pl

www.verde.pl

NAJPIĘKNIEJSZY DZIE� W ŻYCIU
WYMAGA IDEALNEJ OPRAWY...



PRZYJĘCIE
WESELNE

W cenie weselnego menu otrzymują Państwo:

- Klimatyzowaną salę dopasowaną do planowanej

liczby gości, z uzgodnionym ustawieniem stołów i

parkietem do tańca

- standardową dekorację sali i stołów (zastawa stołowa,

obrusy i serwetki, pokrowce na krzesła i kokardy,

świeczki)

- Chleb weselny wypiekany przez Szefów w kuchni

Hotelu Verde****

- Ceremoniał powitania Gości weselnych lampką

szampana

 

- Miejsca parkingowe dla gości

- Atrakcyjne rabaty na pokoje dla gości 

- Brak opłat za dzieci do lat 3

- Opłata 50% za obsługę oraz dzieci do lat 14

- Pomoc przy planowaniu wesela profesjonalnej

konsultantki ślubnej

- Apartament dla Nowożeńców na noc weselną*

- Wesela poniżej 50 osób wyceniane indywidualnie

*dla wesel powyżej 100 os�b

Z PRZYJEMNOŚCIĄ DOSTOSUJEMY
SIĘ DO PAŃSTWA ŻYCZEŃ, GUSTU

ORAZ MOŻLIWOŚCI
BUDŻETOWYCH



wybór sali uzależniony jest od faktycznej ilości gości

DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI

ODDAJEMY 4 SALE

WESELNE
 

W sali restauracyjnej ugościmy

do 130 osób

 

W małej sali bankietowej

ugościmy do 50 osób

 

W dużej sali bankietowej

ugościmy do 100 osób

 

W sali balowej ugościmy do 300

osób, w której goście zasiadają

przy okrągłych stołach



PROPOZYCJA I
Obiad- serwowany dla każdego*:

Zupa do wyboru:

- rosół z gęsi z makaronem

- włoski krem z pomidorów z fetą i grzanką

czosnkową

Danie główne do wyboru:

- pierś z kurczaka z mozarellą i pesto z

zielonym pesto

- polędwiczka wieprzowa w sosie kurkowym

Dodatki do obiadu do wyboru:

- ziemniaki gotowane z koperkiem

- ziemniaki opiekane w ziołach

- bukiet surówek

- sałatka ze świeżych warzyw

Deser do wyboru:

- puchar lodów podany z gorącymi malinami

- suflet czekoladowy na gorąco z gałką

lodów

Zimne przekąski serwowane na

półmiskach:

- Półmisek mięs pieczonych oraz wybór

pasztetów

- galaretka drobiowo- wieprzowa

- sałatka meksykańska 

- sałaka jarzynowa zawijana w szynkę ze

szparagami

- jaja w sosie tatarskim 

- pomidory faszerowane

- caprese z mozarelli i pomidora z pesto 

- śledź w trzech smakach

- roladki z łososia wędzonego

- Wybór warzyw świeżych sezonowych

- Wybór pieczywa

- Dipy zimne do dań

*w przypadku dań serwowanych na półmiskach

należy doliczyć dodatkową opłatę

MENU DO WYBORU



II Danie ciepłe- serwowane dla każdego

(do wyboru):

- pieczone pałki z kurczaka po staropolsku z

aromatycznym ryżem i sałatką z ogórka

- szaszłyk drobiowy podany z szafranowym

ryżem i sałatą z ogórka
 

Danie ciepłe przed północą- serwowane
dla każdego (do wyboru):

-szynka wieprzowa pieczona podawana z
barszczem czerwonym (serwowana przez
Szefa Kuchni)
- pieczony łosoś aromatyczny serwowany z
warzywami świeżymi

Dania ciepłe na zakończenie- do wyboru:

- flaki wołowe podawane z pajdą chleba

- żurek z kiełbasą

Pakiet napoi bezalkoholowych:

- soki owocowe- bez ograniczeń

- woda mineralna- bez ograniczeń

- wybór kaw i herbat- bez ograniczeń

CENA OD OSOBY
Sala bankietowa 220,00 PLN*

Sala balowa 250,00 PLN

*wesela dla min. 50 os�b

PROPOZYCJA MENU DLA DZIECI 

DANIE GŁÓWNE:
-nuggetsy z kurczaka z frytkami i sałatką

z marchewki

- paluszki rybne podawane z frytkami i

sałatką z marchewki

- spaghetti neapolitana
 

DESER:
lody z owocami i bitą śmietaną



Obiad- serwowany dla każdego*

Przystawka zimna- do wyboru:
- Wytrawny ptyś z łososiem i dipem
- pasztet z kaczki z żurawiną podany na
chrupiącej chałce

Zupa- do wyboru:
- rosół z gęsi podawany z kluskami lanymi 
- krem z borowików z groszkiem ptysiowym 
- krem z palonego kalafiora podany z
prażonym słonecznikiem i chipsem z salami

Danie główne- do wybory:
- schab pieczony w sosie własnym
- roladki z indyka faszerowane pomidorami
suszonymi w sosie musztardowym
- polędwiczka w sosie kurkowym

Dodatki do obiadu- do wyboru:
- ziemniaki gotowane z koperkiem
- ziemniaki opiekane w ziołąch
- bukiet surówek
- sałatka ze świeżych warzyw
- sałata rzymska z orzechami i parmesanem

Deser- do wyboru:
- creme brulee z sosem truskawkowym
- mus z białej czekolady z wiórkami
kokosowymi i mango
- suflet czekoladowy na gorąco z gałką lodów

PROPOZYCJA II 

Zimne przekąski serwowane na półmiskach:
- talerz mięs pieczonych i wybór pasztetów
- mini burgery z serem hallumi i karmelizowaną
cebulką
- sałatka cezar z kurczakiem
- sałatka gyros
- łosoś z musem chrzanowym
- tatar z łososia
- pomidory faszerowane
- jaja faszerowane
- krewetki w cieście podawane na sałatach
- ogórki z pastą jajeczną
- warzywa świeże sezonowe
- mini bułeczki
- dipy zimne do dań

II Danie ciepłe- do wyboru:
- łosoś pieczony z aromatycznym ryżem i puree
z zielonego groszku 
- kurczak zagrodowy podany na sosie
koperkowym z aromatycznym ryżem i puree z
zielonego groszku

Danie ciepłe przed północą- do wyboru:
- szynka wieprzowa pieczona podawana z
barszczem czerwonym (serwowane przez Szefa
kuchni)
- golonka wieprzowa z zasmażaną kapustą
podawana z barszczem czerwonym (serwowane
przez kelnerów)



Danie na zakończenie- do wyboru:
- zrazy wołowe podawane z kaszą burgur i
buraczkami
- strogonoff

Pakiet napoi bezalkoholowych:
Napoje zimne:
- wybór soków owocowych
- woda mineralna

Napoje ciepłe:
- wybór kaw 
- wybór herbat

 

CENA OD OSOBY
Sala bankietowa 250,00 PLN*

Sala balowa 280,00 PLN

*wesela dla min. 50 os�b

 
Jeżeli zdecydują się Pa�stwo aby dania były serwowane na

p�łmiskach (dwa rodzaje da� gł�wnych, dwa rodzaje dodatk�w)
należy uwzględni� dodatkową opłatę

 
 

Na życzenie przygotujemy r�wnież dania wegetaria�skie,
wega�skie oraz bezglutenowe 



PROPOZCYCJA III

Obiad- serwowany dla każdego:
Przystawka zimna- do wyboru:

- pasztet z dziczyzny z sosem Cumberland i

marynowanymi grzybkami

- małże w szafranowym sosie curry z

kokosem

Zupa- do wyboru:

- zupa z ostryg z estragonem

- krem z zielonego groszku z krewetkami

- zupa groszkowo- porowa z karmelizowaną

brukselką

Danie główne- do wyboru:

- Perliczka z pomarańczą i rozmarynem

- Cąber jagnięcy z rabarbarowym sosem

- Stek z jelenia z sosem czekoladowym

Dodatki do obiadu- do wyboru:

- ziemniaki gratin

- pieczone ziemniaki

- kluseczki francuskie

- marchewka karmelizowana

- sałatka z roszponki 

- awokado nadziewane owocami morza

Deser- do wyboru:

- deser tiramisu z malinami

- creme brulee z sosem truskawkowym

- suflet czekoladowy na gorąco z gałką

lodów

MENU DO WYBORU

Na życzenie przygotujemy r�wnież dania wegetaria�skie,
wega�skie oraz bezglutenowe 



Zimne przekąski serwowane na

półmiskach:
- półmisek mięs pieczystych i wędlin

staropolskich

- kaczka w maladze

- pieczony schab w galarecie

- ryba faszerowana w całości

- sałatka ze świeżego szpinaku z suszonymi

pomidorami 

- sałatka ziemniaczana ze słonecznikiem i

kaparami

Dania ciepłe- do wyboru (3 dania do

wyboru):

- gulasz z dzika z kluskami śląskimi

- zupa śródziemnomorska 

- filet z sarny w sosie borowikowym

- krem zielony z migdałami

- bażant glazurowany

- bażant z grzybami

- przepiórka faszerowana gęsią wątróbką

- zupa myśliwska na dziku

Ciasta (nie są wliczone w cenę menu):

- tiramisu

- sernik orzechowy

- babka szafranowa

- tort migdałowy amaretti

- tort porzeczkowy z bezą

-czekoladowa krajanka z maliną i bitą

śmietaną

Pakiet napoi bezalkoholowych:

- soki owocowe i woda mineralna bez

ograniczeń

- wybór kaw i herbat bez ograniczeń

CENA OD OSOBY
Sala bankietowa 320,00 PLN*

Sala balowa 350,00 PLN

*wesela dla min. 50 os�b



Istnieje możliwość wniesienia własnych wyrobów cukierniczych, owoców oraz alkoholu. Wówczas może
zostać naliczona opłata serwisowa.
Na alkohol zakupiony w hotelu udzielany jest rabat w wysokości 50% od obowiązujących cen w restauracji
(tylko pełne butelki). Jeżeli w trakcie trwania przyjęcia organizatorzy dokonają dodatkowego zakupu
alkoholu to będzie on liczony po cenach obowiązujących w restauracji.
Alkohol oraz inne wyroby zakupiony w hotelu nie podlega zwrotowi.

WYBÓR CIAST- domowego wypieku,
wypiekane na miejscu przez naszych
Szefów:

- sernik na kruchym spodzie
- czekoladowe brownie
- jabłecznik 
- ciasto orzechowe
- biszkopt z truskawkami
- ciasto czekoladowe
- malinowa chmurka
- ciasto z owocami

WYBÓR OWOCÓW ŚWIEŻYCH

 

TORT WESELNY 
spersonalizowany tort, do wyboru smak,
kolor oraz napis

SMAK:
- śmietankowo- malinowy
- waniliowo- truskawkowy
- czekoladowo- wiśniowy
- tiramisu z maliną
- śmietankowo- bezowy
- śmietankowo- chałwowy 

ALKOHOLE 

- wódka czysta
- wino wytrawne białe i czerwone
- whysky
- piwo 

 

DODATKOWO PŁATNE

CENA: 80,00 PLN/ za 1kg

CENA: 30,00 PLN/ za 1kg

CENA: 90,00- 120,00 PLN/ za 1kg



ZACHĘCAMY DO
SKORZYSTANIA Z

ATRAKCJI
DODATKOWYCH



FONTANNA CZEKOLADOWA

Jedno-smakowa lub Dwu-smakowa 

Przepyszna płynna czekolada  wokół której

serwowane są krojone  świeże owoce (różne

gatunki), a do tego mnóstwo kruchych i słodkich

przekąsek.

ST�Ł SEROWY

Dla miłośników sera przygotowaliśmy specjalny

stół, na którym znajdą Państwo różne gatunki sera,

a do tego dodatki takie jak krakersy czy owoce.

CANDY BAR
Przebój ostatnich lat. Stół, który zachwyci nie tylko

łasuchów, ale także osoby lubiące nowości.

Candy Bar to nic innego jak stół pełen słodkości w

szklanych naczyniach. Doskonała atrakcja nie

tylko dla dzieci, ale i większych łasuchów.

JEDNOSMAKOWA 
do 50 os�b 1000,00 PLN
do 100 os�b 1500,00 PLN

DWUSMAKOWA
do 150 os�b 3000,00 PLN
od 150 os�b 3500,00 PLN

CENA STOŁU RYBNEGO/ SEROWEGO
do 50 os�b 1500,00 PLN

 do 100 os�b 2500,00 PLN
Od 100 os�b 4500,00 PLN

ST�Ł RYBNY 

Stół na którym znajda Państwo ryby tradycyjnie

wędzone, ponadto łosoś marynowany

w koniaku, półmiski ryby po grecku, śledź

podawany w trzech wariantach - w oleju, po

kaszubsku i po węgiersku, wspaniała sałatka z

tuńczykiem, a dla amatorów owoców morza -

krewetki serwowane na ostro.

CENA:
do 50 os�b 900,00 PLN

do 100 os�b 1900,00 PLN
Od 100 os�b 2500,00 PLN



WEDDING BAR
Na Państwa życzenie jesteśmy również w stanie

przygotować "Wedding Bar"  pełen kolorowych i

atrakcyjnych w formie drinków. Cena uzależniona

jest od ilości i rodzaju zamawianych drinków oraz

formy podawania.

PIECZONY PROSIAK

Pieczony prosiak nadziewany kaszą i podawany z

barszczem czerwonym serwowany przez Szefa

Kuchni.

MUZEUM AUT ZABYTKOWYCH
Dla wszystkich gości polecamy odwiedzenie

Muzeum Aut Zabytkowych, miejsce które nacieszy

oczy  nie tylko miłośników motoryzacji z dawnych

lat!

ST�Ł STAROPOLSKI 
Stół pełen staropolskich  wędlin  i kiełbas,  swojskiej

kaszanki, salcesonu i kabanosów, a  wśród tego

pieczony udziec prosięcy z kością, którego każdy

będzie chciała skosztować. A do tego smalec,

ogórki kiszone, bochen chleba oraz dodatki.

FOTOBUDKA
Imprezowa gratka dla każdego gościa!

Fotobudka to mobilne studio fotograficzne.

Zapewnia rewelacyjną zabawę, potrafi rozkręcić

każdą imprezę. Z fotobudką nie ma mowy o nudzie!

Dodatkowo po imprezie zawsze mamy pamiątkę w

postaci zdjęcia.

CENA:
do 50 os�b 1500,00 PLN

do 100 os�b 2500,00 PLN
Od 100 os�b 2900,00 PLN

CENA:
1500,00 PLN/ za szt. (do 90 os�b)

CENA:
1500,00 PLN/ do 2 godzin

CENA:
10,00 PLN/ od osoby

CENA:
100,00 PLN/ od osoby



NA PA�STWA ŻYCZENIE MOŻEMY DODATKOWO
UDEKOROWA� SALĘ ORAZ STOŁY

ŚCIANKI ZA PARĄ MŁODYCH:
- kwiatowa
- tiulowa z oświetleniem lub bez

DODATKOWE OŚWIETLENIE:
- stołów
- bufetów
- okien

OZDOBY NA STOŁY:
- lustra na stoły
- podtalerze
- tuby
- świeczniki
- wazoniki na kwiaty

DEKORACJE BUFETÓW:
- szkło na bufet słodkości

 

DYWANY:
- biały
- czerwony 

DEKORACJE SALI:
- zwisające pompony z sufitu
- ozdobny sufit
- ozdoba filarów
- trony dla pary młodej
- amerykańskie krzesła Chiavari

KWIATY ŻYWE:
- na stoły, wiązanki ślubne, 
- ozdabianie auta
- do butonierki i korsarze, 
- kwiaty we włosy

 Cena ustalana jest indywidualnie



AUTO ZABYTKOWE
DO ŚLUBU

Koszt wynajmu auta* ustalany jest indywidualnie.
Cena (do 50 km, do 4 godzin) zawiera: 

-koszt wynajmu auta, 
-tablice rejestracyjne 
ozdobne z napisem 
„Młoda Para”
- koszt paliwa
-szofer

*koszt uzależniony od 
wyboru auta

 



�LUB NA POWIETRZU 
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą zaślubin na powietrzu.

Uroczystość możemy zorganizować zarówno w hotelowym ogrodzie pod
gołym niebem, pod namiotami lub w altanie ogrodowej. Dla pary młodej

biorącej ślub w okresie zimowym oferujemy organizację ceremonii w sali.

OFERTA ORGANIZACJI ŚLUBU NA
POWIETRZU ZAWIERA:

- miejsce w hotelowym ogrodzie
- zadaszenie w postaci namiotów
dla urzędnika oraz pary młodej/
altanę hotelową z zadaszeniem 
- ławki oraz krzesła w kremowych
nakryciach
- godło

 

DODATKOW PŁATNE:

- zadaszenie w postaci namiotów dla
gości
- ozdobny żyrandol
- ozdoby na stół oraz ławki
- ozdoby na wejście
- stół dla urzędnika/ ołtarz
- ozdobne krzesła dla pary młodej
- brama ozdobna
- nagłośnienie

 

CENA:
2500,00 PLN

CENA:
ustalana induywidualnie



�LUB NA POWIETRZU POD NAMIOTAMI Z
WIDOKIEM NA FONTANNĘ

�LUB NA POWIETRZU W ALTANIE
OGRODOWEJ



POPRAWINY

TRADYCYJNE POPRAWINY NA SALI
Poczęstunek i zabawa w Sali bankietowej

Dania ciepłe serwowane w bemarach w formie

bufetu szwedzkiego.

- Żurek

- Szaszłyk z drobiu

- Bigos myśliwski

- Kiełbasa swojska podawana z ostrym sosem

pieczeniowym

- Karkówka w warzywach

- ziemniaki opiekane w ziołach

- Sałatka grecka

- Sosy zimne do dań

- Wybór pieczywa

 

Pakiet napojów bezalkoholowych:

- wybór kaw i  herbat – bez ograniczeń

- woda mineralna, soki owocowe–bez

ograniczeń

ODBYWAJĄ SIĘ W
GODZINACH 12.00 - 18.00 

POPRAWINY Z GRILLEM
Poczęstunek i zabawa w altanie ogrodowej

 

- Żurek

- Karkówka z grilla

- Kaszanka z cebulą

- Kiełbasa swojska

- Bigos myśliwski

- ziemniaki pieczone

- Sałatka ze świeżych warzyw

- Sosy zimne do dań

- Wybór pieczywa

 

Pakiet napojów bezalkoholowych:

- wybór kaw i  herbat– bez ograniczeń

- woda mineralna, soki owocowe–bez

ograniczeń
CENA:

do 100 os�b- 80,00 PLN
od 100 os�b- 70,00 PLN


