WSPANIAŁE WESELE
w Focus Hotel Premium Gdańsk

www.focushotels.pl

DLACZEGO HOTEL FOCUS:
•

Dekoracja stołów

•

Nocleg dla Nowożeńców w noc poślubną

•

Voucher dla Młodej Pary na podróż
poślubną do wykorzystania w jednym
z hoteli Focus

•

Menu dla dzieci do lat 6 gratis,
dzieci do lat 12 – 50% taniej

•

Śniadanie Nowożeńców serwowane
na życzenie do pokoju

www.focushotels.pl

MENU I 170 zł / osoba
Powitanie chlebem weselnym

OBIAD SERWOWANY

BUFET ZIMNY

BUFET SŁODKI

Przystawka
Wędzony półgęsek na śliwkowym mango chutney

Sałatka ze świeżymi warzywami, serem feta i sosem winegret
Sałatka Cezar z grillowanym kurczakiem
Sałatka Caprese

Zupa

BUFET CIEPŁY

Panna cotta z musem z mango
Crème brûlée
Mini eklery
Ciastko czekoladowe

Consomme drobiowe z warzywami i lanymi kluseczkami

Pieczona szynka w sosie grzybowym
Smażony dorsz z sosem pomarańczowo-szafranowym
Złociste pierogi ruskie
Ziemniaki pieczone z rozmarynem
Dwukolorowa fasolka szparagowa z okrasą

Danie główne
Pieczona pierś kurczaka nadziewana mozzarellą i suszonymi
pomidorami, serwowana na warzywnej zapiekance au gratin
z aksamitnym sosem paprykowym

NAPOJE
Kawa
Herbata
Woda mineralna
Dwa rodzaje soków owocowych

Deser
Sorbet z limonki na ananasie z sosem malinowym

Oferta ważna dla minimum 50 osób
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MENU II 205 zł / osoba
Powitanie chlebem weselnym.

OBIAD SERWOWANY
Przystawka
Łosoś marynowany na sałatce ogórkowej z chili i musem
chrzanowym

Zupa
Dwukolorowa zupa pomidorowo-czosnkowa z chipsem z bazylii

Danie główne
Polędwiczka wieprzowa owijana w boczek, podana na puree
z kalafiora z karmelizowaną brukselką i sosem szałwiowym

Deser

Tarta cytrynowa z sorbetem ananasowym i musem malinowym

Oferta ważna dla minimum 50 osób

ZIMNY BUFET

BUFET SŁODKI

Wybór mięs pieczonych:
karczek z sosem malinowym
schab z morelami z sosem śliwkowym
rolada z boczku z sosem z zielonych sałat
Pieczony rostbef ze szparagami w sosie chrzanowym
Sałatka grecka
Sałatka Caprese
Melon zawinięty w dojrzewającą szynkę z sosem
brzoskwiniowo-miętowym
Sałatka z tuńczykiem
Śledzie w trzech smakach

Mus czekoladowy
Mus waniliowy
Crème brûlée
Babeczki owocowe

NAPOJE
Kawa
Herbata
Woda mineralna
Dwa rodzaje soków owocowych

BUFET CIEPŁY
Roladki schabowe w sosie staropolskim
Fileciki z soli na szpinaku z sosem szafranowym
Pieczone ziemniaki z tymiankiem i czosnkiem
Warzywa grillowane
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MENU III 230 zł / osoba
Powitanie chlebem weselnym.

OBIAD SERWOWANY
Przystawka
Sałatka z wędzoną kaczką, figą, orzechami nerkowca, sosem
imbirowym

Zupa
Dwukolorowy krem z szparagów z płatkami migdałów

Danie główne
Pieczona kaczka na kapuście czerwonej z sosem żurawinowo
miętowym i pieczonym jabłkiem

Deser

Trufla czekoladowa podana z musem tiramisu

Oferta ważna dla minimum 50 osób

BUFET ZIMNY

BUFET DESEROWY

Wybór mięs pieczonych: karczek, rostbef, schab, indyk
Szynka wędzona z sosem wiśniowym
Sałatka Caprese z sosem bazyliowym
Sałatka ze świeżych warzyw z oliwkami i serem feta
Sałatka z wędzonym kurczakiem i ananasem
Sałatka z arbuzem i fetą
Śledzie w trzech smakach

Ciasto czekoladowe
Tarta malinowa
Crème brûlée
Babeczki owocowe
Sałatka owocowa z miętą i likierem Cointreau

BUFET CIEPŁY
Żurek z jajkiem
Zrazy wołowe z sosem grzybowym
Pieczony dorsz z sosem ze świeżych ogórków z chili
Makaron penne ze szpinakiem i sosem z sera pleśniowego
Pieczone potatki ze świeżymi ziołami
Grillowane warzywa

NAPOJE
Kawa
Herbata
Woda mineralna
Dwa rodzaje soków owocowych
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ALKOHOLE I NAPOJE
PAKIET I

PAKIET III

PAKIET V

Kawa, herbata, woda mineralna

Kawa, herbata, woda, soki, napoje bezalkoholowe, wino białe
i czerwone, wódka

Kawa, herbata, woda, soki, napoje bezalkoholowe, wino białe
i czerwone, wino musujące, piwo, wódka, whisky, gin, rum, tequila,
Martini, Campari

1h - 7 PLN
2h - 10 PLN
3h - 15 PLN
4h - 20 PLN

PAKIET II
Kawa, herbata, woda, soki, napoje bezalkoholowe
1h - 11
2h - 16
3h - 21
4h - 26

PLN
PLN
PLN
PLN

Oferta ważna dla minimum 50 osób

1h - 35 PLN
2h - 40 PLN
3h - 45 PLN
4h - 50 PLN

1h - 45 PLN		
2h - 65 PLN		
3h - 85 PLN		
4h - 105 PLN		

PAKIET IV
Kawa, herbata, woda, soki, napoje bezalkoholowe, wino białe
i czerwone, piwo
1h - 35 PLN			
2h - 40 PLN			
3h - 45 PLN			
4h - 50 PLN			

PAKIETY I - IV:
każda kolejna godzina + 5 PLN / osoba,
pakiet V: + 10 PLN / osoba.
WSZYSTKIE CENY SĄ CENAMI NETTO ZA OSOBĘ.
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Focus Hotel Premium Gdańsk
ul. Nad Stawem 5
80-454 Gdańsk

tel. +48 58 670 42 90
gdansk.premium@focushotels.pl

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

www.focushotels.pl

