
Hotel Koral ***  
Przebieczany 432, 32-020 Wieliczka 

e-mail: biuro@hotelkoral.pl, tel. 12/278 50 45, 501 015 288 
www.hotelkoral.pl

Hotel Koral *** proponuje swoim Gościom organizację  
przyjęcia weselnego w pięknie urządzonej sali weselnej.  

Dla Państwa wygody służymy wszelką pomocą i naszym wieloletnim doświadczeniem.  
Dołożymy wszelkich starań, aby ten dzień  na zawsze pozostał w Państwa pamięci.

Idealny Hotel - Restauracja  
na przyjęcie weselne.

OFERTA WESELNA



MENU WESELNE

Faszerowany indyk i karkówka 
Kotlet de volaille / schab pieczony 

Indyk w sosie prowansalskim / kotlet z serem 
Faszerowany schab i indyk w sosie z leśnych grzybów 
Rolada z polędwiczki wieprzowej w sosie kurkowym  
Kura Florentynka/ rolada ze schabu / sos kurkowy 

Polędwiczki wieprzowe z imbirem w bakłażanie 
Polędwica wieprzowa w sosie Dijon 

Filet z szynką Parmeńską zapiekany mozarellą

ZUPY

DANIE GŁÓWNE (składające się z dwóch mięs)

(do wyboru)

Ćwiartki ziemniaków/ Kluski Śląskie/ Kopytka / Ryż / Kasza/ Frytki /  
Ziemniaki gotowane / Zapiekanka ziemniaczana  

Zestaw surówek / buraczki / mix sałat / warzywa gotowane 

DODATKI (do wyboru)

Rosół domowy 
Rosół z kołdunami  

Krem cebulowo-serowy 
Krem brokułowo-kalafiorowy 

Zupa z leśnych grzybów w czarce chlebowej  
Krem pomidorowy z serem pleśniowym z grissini 

Krem selerowo-ziemniaczany z wędzonym łososiem  
Krem selerowy z grzanką czosnkową
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Wołowina duszona podawana w kociołku 
Potrawka z kurczaka podawana na ostro 

Paprykarz drobiowy 
Boeuf  Strogonoff

I DANIE GORĄCE

II DANIE GORĄCE 

(do wyboru)

Barszcz czerwony z krokietem  
Barszcz czerwony z kapuśniakiem 

Żurek staropolski 
Sakiewka faszerowana mięsem z barszczem czerwonym 

Krokiet z brokułami i serem feta  
Naleśnik faszerowany kurczakiem i szpinakiem, barszcz czerwony

(do wyboru)

Soczysta karkówka w rumianym sosie (podawane z knedlami czeskimi) 
Filet w warzywach z ryżem (sos czosnkowy) 

Warkocz trzech mięs 
Antrykot z czupryną 

Stek z boczkiem zapiekany serem 
Szuflada wołowa 

Polędwiczki na racuchach ziemniaczanych z sosem grzybowym 
Filet z kurczaka faszerowany fetą i szpinakiem na sosie z suszonych pomidorów 

Pstrąg smażony

(do wyboru)

III DANIE GORĄCE 

MENU WESELNE
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Kompozycja lodowa 
Panna Cota 

Semifredo z musem owocowym

ZIMNA PŁYTA

DESERY

Nielimitowane napoje: 
Napoje gorące: kawa, herbata 

Napoje zimne niegazowane: soki, woda mineralna - podawane w karafkach  
Napoje zimne gazowane: podawane w szklanych butelkaach 

MIĘSA  
Pieczone karkówki i schaby 
Galantyny drobiowe 
Wędliny tradycyjne i wiejskie 
Śledzie w dwóch smakach 
Tymbaliki drobiowe i wieprzowe  
Zawijańce drobiowe i wieprzowe  
Domowe pasztety 

Sosy do wyboru:  
czosnkowy, tatarski, pieprzowy

(do wyboru)

NAPOJE

MENU WESELNE

SAŁATKI 
 (trzy do wyboru) 

Tradycyjna jarzynowa 
Porowa 
Grecka 

Z papryk kolorowych 
Z kurczaka z przyprawą gyros 

Dodatki:  
pieczywo, masło
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PAKIET MENU UWZGLĘDNIA

• Uroczyste powitanie Pary Młodej chlebem i solą, wino musujące dla gości) 
• Podstawowe dekoracje sali (serwety, świeczniki,  drobne dekoracje kwiatów na stołach) 
• Nocleg dla Pary Młodej 
• Preferencyjne ceny noclegów dla gości 
• Białe pokrowce na krzesła
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Nie pobieramy korkowego.  

Rekomendujemy sprawdzonych usługodawców:  
florystka, fotograf  / kamerzysta, DJ, zespoły muzyczne 

Współpracujemy ze sprawdzonymi cukierniami.

Dodatkowo oferujemy:
• Przystawki  
• Bufety (słodkie i wytrawne) w postaci mono deserów 
• Usługi barmańskie 
• Animacje dla dzieci 
• Ryby faszerowane w całości, szynka pieczona - serwowana przez Szefa Kuchni  
• Stoły wiejskie lub inne tematyczne 
• Grill w ogrodzie - w dniu wesela lub poprawiny

Przedstawione menu jest przykładowe może być 
modyfikowane w zależności od Państwa oczekiwań. 


