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Wyśmienita kuchnia
Menu możemy dowolnie modyfikować i dostosować do Państwa oczekiwań. 
Oferujemy opcje wegetariańskie i wegańskie.

Apartament hotelowy GRATIS
Elegancki apartament z butelką wina dla Nowożeńców w noc poślubną gratis
(przy organizacji przyjęcia weselnego na minimum 50 osób).

Komfortowe pokoje hotelowe
Do dyspozycji Państwa Gości oddajemy 42 komfortowe pokoje hotelowe 
z bazą noclegową dla 90 osób.

Strefa Wellness
Goście hotelowi otrzymują bezpłatny dostęp do Strefy Wellness z: krytym 
basenem, sunsky, kompleksem 4 saun, salą fitness i pokojem relaksu. Ponadto 
zapraszamy do skorzystania ze Spa z grotą solną i gabinetami odnowy biologicznej. 

Wystrój w cenie 
W cenie odświętna dekoracja stołów, wraz z przystrojeniem świeżymi kwiatami.

 
Konsultacje ślubne
W podstawowym zakresie konsultacje są bezpłatne. Za dodatkową opłatą 
świadczymy również usługi wedding planningu (pomoc w organizacji przebiegu 
uroczystości, doboru dekoracji i atrakcji).
 

Klimatyzowane sale
Przez cały czas trwania przyjęcia sale są klimatyzowane.

Co wyróżnia Hotel Hugo Business & Spa***?
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Profesjonalny personel
Zarówno przed, jak i w trakcie przebiegu uroczystości towarzyszył będzie 
Państwu nasz doświadczony i zaangażowany personel. W trakcie przyjęcia 
weselnego Parą Młodą zaopiekuje się wyznaczony kelner, który będzie służył 
Państwu pomocą od początku do samego końca imprezy. 

Plac zabaw
Najmłodszych Gości zapraszamy na hotelowy plac zabaw, widoczny 
bezpośrednio z okien sal weselnych. W trosce o bezpieczeństwo dzieci teren 
jest ogrodzony.

Przestronny parking
Państwa Goście mogą być spokojni o swoje samochody – dysponujemy 60 
miejscami parkingowymi, monitorowanymi całodobowo.

Miejsce z historią 
Klimatyczne, XIX-wieczne budynki dodadzą uroczystości charakteru. 
Dysponujmy pięknym parkiem hotelowym z zabytkowymi, odrestaurowanymi 
leżakowniami.

Brak ukrytych kosztów
Wszystkie koszty są już uwzględnione w poniższej ofercie. Nie zaskoczą 
Państwa żadne dodatkowe opłaty.

Zachęcamy do zapoznania się 
z albumem zdjęć 

z minionych przyjęć pod adresem:

Hotel Hugo Business & Spa*** to znakomite warunki na 
zorganizowanie wyśmienitego i niezapomnianego 

przyjęcia weselnego
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Menu Tradycyjne  

Powitanie Młodej Pary przez rodziców 
(lub obsługę) chlebem i solą

Toast:
Wino musujące

Zupa serwowana w wazach:
Rosół z makaronem 

Danie główne serwowane na paterach (2 porcje mięsa/os.):  
Rolada wołowa w sosie pieczeniowym
Schab po staropolsku
De volaille
Ziemniaki charlotte
Kluski śląskie
Kapusta czerwona z boczkiem na ciepło
Surówka z marchwi z pomarańczą
Surówka z białej kapusty

Tort weselny:
Biszkoptowy tort na bitej śmietanie z owocami sezonowymi

Deser – ciasto serwowane na paterach (2 porcje/os.):
Sernik
Szarlotka
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Zimna płyta w bufecie:
Półmisek mięs pieczonych
Półmisek wędlin i kiełbas
Deska serów z musztardą z czerwonych winogron
Pasztet w sosie cumberland
Mini sandwiche z twarożkiem oliwkowym i suszonymi pomidorami
Rostbef z remouladą i piklami
Śledź w miodzie i chili
Sałatka brokułowa
Sałatka grecka
Pieczywo, masło, masełka smakowe

I gorąca kolacja serwowana na sali przez kucharza:
Udziec pieczony w zestawie z kapustą, ziemniakami smażonymi i sosem 
borowikowym 

II gorąca kolacja w bufecie:
Żurek na Maślance Głubczyckiej, pieczywo

Napoje gorące w bufecie – bez limitów:
Kawa z ekspresu ciśnieniowego
Wybór herbat (czarna, zielona, malinowa, earl grey)
Mleko, cytryna, cukier

Napoje zimne w stole – bez limitów:
Soki 100% w karafkach
Woda mineralna niegazowana w karafkach
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Poprawiny - 
              min 10 os.       3 godz.

Zupa serwowana w wazach – do wyboru:
• Rosół z makaronem
• Krem z białych jarzyn z grzankami
• Krem marchwiowy z imbirem

Danie główne – do wyboru:
• Filet z kurczaka SV w ziołach z sałatką colesław i puree
• Kotlet schabowy z kapustą zasmażaną i ziemniakami z wody
• Pulpety drobiowe w sosie pieczarkowym z ryżem i brokułami
• Makaron pełnoziarnisty z warzywami i rucolą

Napoje zimne do obiadu:
Soki 100% w karafkach (125 ml/os.)
Woda mineralna niegazowana w karafkach (bez limitu)

Deser – ciasto serwowane na paterach (łącznie 1 porcja/os.):
Sernik lub szarlotka

Napoje gorące do deseru:
Kawa z ekspresu przelewowego
Wybór herbat (czarna, zielona, malinowa, earl grey)
Mleko, cytryna, cukier 

Możliwość rozszerzenia poprawin o:
• Zimną płytę w bufecie

• Gorącą kolację w bufecie
• Pakiet napojów bez ograniczeń – dopłata
• Kawa, herbata, sok, woda

• Dodatkowe ciasto – dopłata
Mają Państwo możliwość wyboru innych dań z naszej szerokiej oferty menu.

Wybierz rodzaj zastawy
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Alternatywne propozycje zimnej płyty w bufecie
Propozycja 1.
Półmisek mięs pieczonych
Półmisek wędlin i kiełbas
Deska serów
Tymbaliki z kurczaka z piklowaną cebulą
Śledź w miodzie i chilli
Pikle
Sałatka jarzynowa
Sałatka grecka
Pieczywo, masło

Propozycja 4. (od 50 os.): 
wiejski stół 
Kiełbasy wędzone i podsuszane
Szynki wędzone
Schab w miodzie
Boczek pieczony
Krupniok
Salceson
Smalec
Pasztet pieczony
Ogórki kiszone
Pikle
Chrzan/musztarda
Pieczywo, masło, masełka smakowe

Propozycja 2.
Półmisek mięs pieczonych
Półmisek wędlin i kiełbas
Deska serów z musztardą z czerwonych winogron
Pasztet w sosie cumberland
Mini sandwiche z twarożkiem oliwkowym 
i suszonymi pomidorami
Rostbef z remouladą i piklami
Śledź w miodzie i chili
Sałatka brokułowa
Sałatka grecka
Pieczywo, masło, masełka smakowe

Propozycja 5.: własna kompozycja 
(min. 8 składników)
Carpaccio z pieczonego buraka 
z parmezanem i oliwą truflową
Deska serów
Deska serów z musztardą z czerwonych winogron
Krewetki na wodorostach wakame 
Łosoś podwędzany w sianie na sałatce 
z kopru włoskiego
Mini sandwiche z twarożkiem oliwkowym i 
suszonymi pomidorami
Pasztet w sosie cumberland 

Propozycja 3. 
Włoskie szynki dojrzewające z tapenadą
Półmisek mięs pieczonych
Deska serów z musztardą z czerwonych winogron
Carpaccio z pieczonego buraka z parmezanem 
i oliwą truflową
Krewetki na wodorostach wakame
Łosoś podwędzany w sianie na sałatce z kopru 
włoskiego
Pierś z kaczki na czerwonej kapuście z malinami
Sałatka nicejska
Sałatka teriyaki
Pieczywo, masło, masełka smakowe

Pieczywo, masło
Pieczywo, masło, masełka smakowe
Wędzona pierś z kaczki na niebieskiej kapuście 
z pomarańczą i pikantną żurawiną
Pikle
Półmisek mięs pieczonych
Półmisek wędlin i kiełbas
Rostbef z remouladą
Sałatka brokułowa
Sałatka grecka
Sałatka jarzynowa
Sałatka nicejska
Sałatka teriyaki
Śledź w miodzie i chili
Tymbaliki z kurczaka z piklowaną cebulą
Włoskie szynki dojrzewające z tapenadą

Mają Państwo możliwość zaserwowania zimnej płyty w stole za opłatą
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Alternatywne bufety

• Fontanna czekoladowa z owocami 
 (przy minimum 50 os.)

• LIVE COOKING: aktywny bufet słodki – przygotowywanie deserów przy 
użyciu ciekłego azotu (ok. 2-3 godz.) 

• LIVE COOKING: bufet sushi z możliwością aktywnego uczestnictwa Gości 
(ok. 2-3 godz.) 

Wedding plannerka
Z doświadczanie wiemy, jak trudne dla Par Młodych bywa zapięcie 

wszystkich okołoweselnych spraw na ostatni guzik. Chcąc umożliwić 
Państwu cieszenie się w pełni z tego niezwykłego czasu – proponujemy 

usługi naszej konsultantki ślubnej.

• pomoc w zaplanowaniu przebiegu i organizacji ślubu i wesela
• dobór i przygotowanie dekoracji
• zamówienie winietek, zaproszeń, menu
• florystyka (bukiety ślubne, butonierki, bransoletki dla druhen, wianki, dekoracja 

samochodu, kościoła i sali, bukiety dla rodziców i inne)
• wynajem samochodów, busów, limuzyn, dorożek konnych
• podwykonawcy (fotograf, zespół, atrakcje)
• stroje, makijaż, fryzura ślubna
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Cennik alkoholi
Opcja rozliczania według zużycia przy wcześniejszym ustaleniu asortymentu.

Alkohole serwowane w stół
Wódka Czarny Bocian 0,5 l
Wódka Finlandia 0,5 l
Wódka Krupnik 0,5 l
Wódka Ostoja 0,5 l
Wódka Pan Tadeusz 0,5 l
Wódka Wyborowa 0,5 l
Wódka Żołądkowa Czysta 0,5 l

Wino Domu Białe/Czerwone 0,7 l

Samoobsługowy roll-bar
Piwo Okocim keg 30 l

Alkohole kolorowe w bufecie
Ballantine’s Finest 0,7 l
Jack Daniel’s 0,7 l
Johnny Walker Red 0,7 l
Johnny Walker Black 0,7 l
Gin Seagram’s 0,7 l
Martini 1 l 
Becherovka 0,5 l

Mogą Państwo zdecydować się na bufet z kolorowymi alkoholami.
W bufecie znajduje się dopasowane do rodzaju alkoholu szkło, jak również lód i cytryna.
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Cennik napojów gazowanych
COLA, COLA ZERO, FANTA, SPRITE, KINLEY

Opcja rozliczania według zużycia przy wcześniejszym ustaleniu asortymentu

0,2 l
rozliczane jednostkowo
szkło

0,5 l
rozliczenie napoczętych zgrzewek
PET

Opłaty serwisowe
Możliwość zaserwowania własnego alkoholu
Możliwość stworzenia bufetu dla alkoholi kolorowych
Możliwość zaserwowania własnych napojów gazowanych
Możliwość zaserwowania własnego ciasta
Możliwość zaserwowania własnego tortu
Możliwość zaserwowania do deseru gorących napojów w stole
Możliwość podania zimnej płyty w stole
Możliwość podania II gorącej kolacji do stołu
Pakowanie żywności w opakowania jednorazowe
Możliwość organizacji własnego zespołu/DJ’a
Białe pokrowce na krzesła
Wynajem dywanu
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Na miejsce uroczystości polecamy:
• Kameralną Salę Bankietową na wesela do 40 Gości

• Salę Restauracyjną z ogrodem zimowym - na wesela od 40 do 72 Gości

Do Państwa dyspozycji oddajemy również inne sale Hotelu. 
Wszystkie są klimatyzowane.

Ślub w plenerze
Jeśli mają Państwo ochotę na romantyczny ślub w plenerze –

zorganizujemy go!

Nasz park oraz hotelowe zacisza już nie raz były świadkami ślubnych 
przysiąg.  W cenie 1000 zł proponujemy Państwu ślub w zabytkowym parku!

W razie niepogody gwarantujemy zaślubiny w miejscu odbywania wesela.
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Atrakcje weselne

Mamy wiele pomysłów na uatrakcyjnienie Państwa wesela.

W zależności od dostępności terminów możemy zorganizować:

• DJ’a 
Mają Państwo możliwość zorganizowania własnego DJ’a/zespołu muzycznego

• Animatora dla dzieci - wycena indywidualna 
 

• Fotobudkę  

 

• Podświetlany napis LOVE 
 

• Dekorację światłem (możliwość wprowadzenia koloru do sali)
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Pomysły na...

... WIECZÓR PANIEŃSKI W SPA
 (przy min. 6 osobach)

• dla wszystkich Pań wejście na Strefę Wellness bez ograniczeń czasowych
• dla Panny Młodej: - zabieg łagodzący oraz intensywnie nawilżający
• dla pozostałych Pań do wyboru jeden z trzech zabiegów: peeling, masaż twarzy 

lub masaż stóp
• seans w grocie solnej z butelką wina musującego  

... WIECZÓR KAWALERSKI W SPA
(przy min. 6 osobach)

• dla wszystkich Panów wejście na Strefę Wellness bez ograniczeń czasowych
• dla Pana Młodego: - peeling połączony z masażem ciała
• dla pozostałych Panów masaż relaksacyjny częściowy
• seans w grocie solnej z tacką mnicha piwa Grimbergen

... WIECZÓR PANIEŃSKI/KAWALERSKI Z NOCLEGIEM
 (w pokoju dwuosobowym) 

(Dostępność od piątku do niedzieli)
• nocleg w komfortowym klimatyzowanym pokoju,
• śniadanie w formie bufetu,
• voucher do wykorzystania w Restauracji (1 szt./os.),
• szlafroki w pokoju,
• dostęp do Strefy Wellness: basen, sunsky, kompleks 4 saun, sala fitness i pokój 

relaksu,
• voucher do wykorzystania w SPA (1 szt./os.),*
• DLA PAŃ: seans w Grocie Solnej z butelką  wina musującego,*
• DLA PANÓW: seans w Grocie Solnej z tacką klasztornego piwa Grimbergen,
• Wi-Fi, monitorowany parking, recepcja i lobby bar 24/7.

* wymaga wcześniejszej rezerwacji
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Prezenty dla Rodziców
Pakiet Pobytowy „wSPAniałych Rodziców mam”
(dostępność od piątku do niedzieli)

Pakiet zawiera:
• nocleg w komfortowym klimatyzowanym pokoju,
• śniadanie w formie bufetu,
• voucher do wykorzystania w Restauracji,
• szlafroki w pokoju,
• dostęp do Strefy Wellness: basen, sunsky, kompleks 4 saun, sala 

fitness i pokój relaksu,
• voucher do wykorzystania w Spa,*
• Wi-Fi,
• monitorowany parking,
• recepcja i lobby bar 24/7. 

Vouchery podarunkowe
Zapraszamy do podarowania voucherów prezentowych

Spa lub na Restaurację

* wymaga wcześniejszej rezerwacji
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Serdecznie zapraszamy!

Wszystkie ceny zawierają podatek VAT


