
 
Menu weselne serwowane 240 zł/os.  

 

PRZYSTAWKA 

Pasztet z kaczych wątróbek na grzance, żurawina  

lub 

Carpaccio z buraka, kozi ser, winegret orzechowy 

 

ZUPA 

Rosół z kury, makaron  

lub 

Krem z białych warzyw, pesto  

lub 

Krem pomidorowy z bazylią i mozzarellą 

 

DANIE GŁÓWNE  

Kurczak supreme, puree z warzyw okopowych, fasola szparagowa, chips z batata 

lub 

Sandacz, placki z kaszy manny, marchew glazurowana, marynowany agrest  

 

DESER 

Selekcja sorbetów z owocami 

lub 

Mus czekoladowy z bezą i lodami kajmakowymi 

Kawa, herbata 

 

ZIMNY BUFET (2 porcje na osobę) 

Tatar ze śledzia, konfitura z czerwonej cebuli  

Tatar wołowy, jajko  

Polędwiczka wieprzowa marynowana w pieprzu 

Rostbef po angielsku marynowany w ziołach 

Roladka z kurczaka, suszone pomidory, zielone szparagi  

Tapasy: szynka dojrzewająca, papryczki faszerowane serkiem,  

oliwki królewskie, ser pleśniowy 

 

SAŁATKI (1 porcja na osobę)  

Świeże liście rukoli, kurczak, ser feta, pomidorki cherry,  

emulsja balsamiczna  

Mix sałat, sezonowe warzywa, vinegrette  

Sosy: cumberland, zielone curry 

Pieczywo, masło smakowe 

 

ŚNIADANIE  

Zupa  

Barszcz czysty, pasztecik  

lub  

Żurek na białej kiełbasie  

 



DANIE CIEPŁE  

Żeberka pieczone w miodzie i piwie na kapuście  

lub  

Udko trybowane z warzywami 

Pieczywo, masło 

 

Cena obejmuje również:  

Powitanie Pary Młodej chlebem i solą  

Brak opłaty korkowej za wódkę i wino  

Białe obrusy i serwetki, świeczniki  

Apartament dla Nowożeńców ze śniadaniem  

Bezpłatny parking hotelowy 

 

Zakwaterowanie podczas Wesela:  

Do dyspozycji Państwa oddajemy 23 komfortowo urządzone pokoje  

w specjalnej cenie. 

W cenie doby hotelowej bezpłatny dostęp do strefy Wellness & Spa:  

basen z przeciwprądem, sauna fińska i turecka, jacuzzi, salka fitness. 

 

Atrakcje dodatkowe:  

Fontanna z czekolady z owocami: 700 zł  

Pokaz fajerwerków: 1000 zł  

Stół wiejski : 25 zł/os.  

Dekoracja kwiatowa stołów: 15 zł/os.  

Udziec serwowany przez kucharza  

z kaszą gryczaną, sosem chrzanowym oraz kapustą kwaszoną: 25 zł/os. 

Świeże owoce filetowane: 10zł/os.  

Obsługa barmańska: 1000 zł 

 

Kontakt: Joanna Gulczyńska / joanna.gulczynska@regattahotel.pl / 501 221 215  

Katarzyna Kryger / katarzyna.kryger@regattahotel.pl / 512 041 844 

 

Regatta Hotel Restauracja Spa**** / ul. Chojnicka 49 ; 60 -480 Poznań-Kiekrz  

telefon: + 48 502 78 78 10 email: kontakt@regattahotel.pl / www.regattahotel.pl 
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