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WYMARZONE 
WESELE    
w Focus Hotel 
Premium w Lublinie



• dedykowany opiekun przyjęcia weselnego

• Apartament dla Młodej Pary

• spersonalizowana papeteria weselna (winietki, menu, 

numeracja stolików, tablo usadzenia gości)

• atrakcyjne ceny na noclegi dla Gości weselnych

• dzieci do lat 5 – gratis, dzieci w przedziale wiekowym 

5-10 lat – 50%

• obsługa techniczna – 50%

W cenie każdego pakietu:

OFERTA WESELNA



PAKIET 1

OBIAD PO ŚLUBIE  
sugerowana cena 90 zł / osoba

UROCZYSTA KOLACJA 

ZUPA
Rosoł z kaczki z makaronem

DANIE GŁÓWNE
Pieczony schab z sosem grzybowym ziemniaki gotowane, bukiet warzyw

DESER
Szarlotka z lodami

PRZEKĄSKI ZIMNE
Mięsa pieczone po staropolsku
Galantyna drobiowa ze szpinakiem
Rolada z pstrąga
Sałatka ze świeżych warzyw z kurczakiem
Śledzie w trzech smakach

NAPOJE ZIMNE 
Woda mineralna, soki owocowe

NAPOJE CIEPŁE 
Kawa, herbata

Tradycyjne powitanie Pary Młodej chlebem i solą oraz lampką wina musującego 
dla wszystkich Gości



PAKIET 2 

STANDARD  
sugerowana cena 179 zł / osoba

UROCZYSTA KOLACJA 

PRZYSTAWKA
Roladka drobiowa z sosem tatarskim

ZUPA
Krem z pomidorów

DANIE GŁÓWNE
Polędwiczka wieprzowa z sosem 
borowikowym, zapiekanka ziemniaczana, 
fasolka z masełkiem

1 PRZEKĄSKA CIEPŁA SERWOWANA
Dorsz na caponacie z ryżem

2 DANIA BUFETOWE
Podudzia z kurczaka z papryką i ananasem
Pulpeciki rybne w sosie kaparowym

PRZEKĄSKI ZIMNE
Pieczony karczek z czosnkiem
Schab faszerowany śliwką
Baleron białoruski
Sandacz faszerowany z kaparami

Tymbale z krewetkami
Sałatka grecka
Sałatka cezar z kurczakiem
Tatar ze śledzia
Pasztet ze śliwką
Roladki z łososia z kremem chrzanowym
Indyk w maladze
Rolada z kaczki z żurawiną

BUFET DESEROWY
Sernik
Szarlotka
Pleśniak 
Mini deserki
Owoce

NAPOJE CIEPŁE NIELIMITOWANE 
Kawa, herbata

NAPOJE ZIMNE NIELIMITOWANE
Woda mineralna, soki owocowe, napoje 
gazowane

Tradycyjne powitanie Pary Młodej chlebem i solą oraz lampką wina musującego 
dla wszystkich Gości



PAKIET 3

PREMIUM  
sugerowana cena 239 zł / osoba

UROCZYSTA KOLACJA 

PRZYSTAWKA
Tatar z łososia 

ZUPA
Krem cebulowy z grzankami truflowymi

DANIE GŁÓWNE
Filet z kaczki w sosie żurawinowym, kopytka, 
pieczone jabłko

2 PRZEKĄSKI CIEPŁA SERWOWANA
File ze schabu, sos kurkowy, ratatouille
Tilapia w sosie szafranowym, czarna 
soczewica, świeży szpinak

3 DANIA BUFETOWE
Złociste pierożki ruskie z parmezanem
Forszmak lubelski
Roladki z limandy na sosie szpinakowo-
serowym

PRZEKĄSKI ZIMNE
Pasztet z wątróbek z konfiturą cebulową
Ptysie nadziewane pastą z wędzonej ryby
Wybór mięs pieczonych
Pasztet z orzechami w cieście francuskim
Szczupak faszerowany
Pasztet rybny z serem korycińskim
Sałatka z wędzonym kurczakiem
Sałatka hiszpańska z suszonymi pomidorami 
i karczochami
Sałatka włoska z tortellini, melonem, 
szynką dojrzewającą i sosem musztardowo-
miodowym
Vitello tonnato
Rostbef pieczony z sosem chrzanowym
Szparagi w szynce z sosem brzoskwiniowo 
miętowym

BUFET DESEROWY
Wybór ciast i mini deserków

NAPOJE CIEPŁE NIELIMITOWANE 
Kawa, herbata

NAPOJE ZIMNE NIELIMITOWANE
Woda mineralna, soki owocowe, napoje 
gazowane

Tradycyjne powitanie Pary Młodej chlebem i solą oraz lampką wina musującego 
dla wszystkich Gości



NIELIMITOWANY OPEN BAR 
(wódka, wino, piwo) 

50,00 zł/osoba dorosła
 

REGIONALNY STÓŁ WIEJSKI  

35,00 zł/osoba

DRINK BAR 
serwowanie drinków przez 

okres 4 godzin 

2000,00 zł

PIECZONE MIĘSA 
(prosiak, dzik, jeleń, daniel) 

od 1500,00 zł do 3000,00 zł

Dodatkowe usługi:



www.focushotels.pl

FOCUS HOTEL PREMIUM LUBLIN

ul. Podzamcze 1
20-126 Lublin

tel. kom.: +48 885 563 223 
n.bogowska@focushotels.pl

Informacje cenowe dotyczące prezentowanych propozycji menu mają charakter 
orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego, 
a jedynie zaproszenie do zawarcia uzgodnionej umowy. Szczegółowe warunki 

zamówienia ustalane są na podstawie indywidualnej umowy sprzedaży.


