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W
oferta na lata 2019 – 2020

HOTEL ŚLĄSK SP. Z O.O.
ul. Oporowska 60, 53-434 Wrocław
tel: +48 71 361 20 61 | e-mail: restauracja@hotelslask.pl

DLACZEGO MY?

Witamy w restauracji Silver w Hotelu Śląsk.
Specjalizujemy się w organizacji oraz obsłudze wesel, uroczystości, czy obiadów
weselnych. Z przyjemnością pomożemy Wam w tym szczególnym dniu i
przygotujemy dla Was piękne przyjęcie, mamy w tym spore doświadczenie.
Zorganizowaliśmy ponad 100 udanych wesel i przyjęć weselnych, a nasi Goście
zawsze wysoko oceniali nasz profesjonalizm. Spotkaliśmy się jedynie z pozytywnymi
opiniami, które możecie zobaczyć na naszym fanpage na facebooku lub największych
portalach internetowych o tematyce weselnej.

Eleganckie wnętrza, profesjonalna obsługa, doskonała kuchnia.

SALE WESELNE

Oferujemy 2 nowoczesne sale weselne
mogące jednocześnie zmieścić 300 osób.
Eleganckie wnętrza, bogate wyposażenie,
możliwość aranżacji oraz wyboru układu
sali (układ tradycyjny lub z okrągłymi
stołami).
Sale weselne zlokalizowane są w spokojnej i
zielonej okolicy w centrum Wrocławia.
Sale weselne są klimatyzowane.
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ZAPEWNIAMY

Wyśmienite, różnorodne i smaczne menu
ustalane zgodnie z Państwa życzeniem,

Możliwość aranżacji sali w ustawieniu
tradycyjnym lub przy okrągłych stołach,

Profesjonalną organizację, koordynację i
obsługę uroczystości,

Zaproszenie na uroczystą kolację w dniu
pierwszej rocznicy Ślubu,

Apartament dla Nowożeńców w prezencie,

10% rabatu na menu na organizację chrztu,

Promocyjne ceny pokoi dla Gości Weselnych,

Menu dla dzieci do lat 5 GRATIS,

Duży, bezpłatny parking dla Weselników

Liczne atrakcje dodatkowe.

ATRAKCJE DODATKOWE

Profesjonalna dekoracja Sali,

Usługi fotografa,

Pokrowce na krzesła,

Profesjonalna obsługa barmańska,

Czerwony dywan na wejściu do sali weselnej,

Wyroby wiejskie na drewnianych dechach,

Profesjonalna opiekę nad dziećmi,

Fontanna z czekoladą i owocami,

Aparat fotograficzny Polaroid na czas
trwania uroczystości + pamiątkowa fotoksięga gości,

Podświetlenie LED sali weselnej,
Ciasta, wypieki i wyroby cukiernicze,

Menu – wariant 1

Przywitanie Gości Weselnych chlebem i solą
oraz kieliszkiem wina musującego.

110 zł/os.
Zupa do wyboru:
(250ml/os)

Krem z pieczarek | grzanki ziołowe,
Rosół domowy | makaron | pietruszka | marchew,
Krem z pomidorów | śmietana | groszek ptysiowy,
Krem z białych warzyw | grillowana gruszka | migdały.

Danie główne podane na półmiskach:
(240g/os.)

Filet drobiowy sous-vide | grillowane warzywa,
Tradycyjny schabowy,
Polędwica wieprzowa/sos borowikowy
Udko z kaczki.

Dodatki:
(140g/os.)

Ziemniaki puree | koper,
Kluski śląskie | cebula,
Pieczone ziemniaki,
Kopytka,
Buraki na zimno | cebula,
Biała kapusta | marchew | zielona pietruszka,
Mix sałat | pomidor | ogórek zielony | czerwona cebula
| sos winegret.

Deser do wyboru:
(120g/os.)

Szarlotka podawana w bufecie,
Lody waniliowe | owoce | sos owocowy,
Sernik | sos malinowy,
Panna Cotta | sos wiśniowy.

Dodatkowo:
(bez ograniczeń)

Woda mineralna, soki owocowe,
Bufet z kawą ziarnistą z ekspresu i herbatą.

Czas trwania uroczystości – do 4 godzin

Menu – wariant 2

Przywitanie Gości Weselnych chlebem i solą
oraz kieliszkiem wina musującego.

135 zł/os.
Zupa do wyboru:
(250ml/os)

Krem z pieczarek | grzanki ziołowe,
Rosół domowy | makaron | pietruszka | marchew,
Krem z pomidorów | śmietana | groszek ptysiowy,
Krem z białych warzyw | grillowana gruszka | płatki migdałów.

Danie główne podane na półmiskach:
(240g/os.)

Filet drobiowy sous-vide | grillowane warzywa,
Tradycyjny schabowy,
Karkówka pieczona |sos pieczeniowy.

Dodatki:
(140g/os.)

Ziemniaki puree | koper,
Kluski śląskie |cebula,
Pieczone ziemniaki,
Buraki na zimno | cebula,
Biała kapusta | marchew | zielona pietruszka,
Mix sałat | pomidor | ogórek zielony | czerwona cebula | sos winegret.

.

Deser do wyboru:
(120g/os.)

Szarlotka podawana w bufecie,
Lody waniliowe | owoce | sos owocowy.

Zakąski zimne:
(310g/os.)

Karkówka pieczona / schab z morelą / boczek rolowany,
Śledź /olej /cebula,
Filet drób / mix sałat / pomidor / ogórek zielony /
cebula / papryka / sos winegret,
Warzywa konserwowe - ogórek / papryka / pieczarka,
Pasztet własnego wypieku / żurawina,
Pieczywo.

Danie ciepłe:
(250ml/os.)

Żurek staropolski.

Dodatkowo:
(bez ograniczeń)

Woda mineralna, soki owocowe,
Bufet z kawą ziarnistą z ekspresu i herbatą.
Czas trwania uroczystości – do 6 godzin

Menu – wariant 3
Przywitanie Gości Weselnych chlebem i solą
oraz kieliszkiem wina musującego

Zupa do wyboru:

155 zł/os

(250ml/os)

Krem z pieczarek | grzanki ziołowe,
Rosół domowy | makaron | pietruszka | marchew,
Krem z pomidorów | śmietana | groszek ptysiowy,
Krem z białych warzyw | grillowana gruszka | migdały.

Danie główne podane na półmiskach:
(240g/os.)

Filet drobiowy sous-vide | grillowane warzywa,
Tradycyjny schabowy,
Polędwiczka wieprzowa |sos grzybowy,
Udko z kaczki.

Dodatki:
(140g/os.)

Ziemniaki puree | koper,
Kluski śląskie | cebula,
Pieczone ziemniaki,
Kopytka,
Buraki na zimno | cebula,
Biała kapusta | marchew | zielona pietruszka,
Mix sałat | pomidor | ogórek zielony | czerwona cebula |
sos winegret.
.

Deser do wyboru:
(120g/os.)

Szarlotka podawana w bufecie,
Lody waniliowe | owoce | sos owocowy,
Sernik | sos malinowy,
Panna Cotta | sos wiśniowy.

Zakąski zimne:
(370g/os.)

Karkówka pieczona / schab z morelą / boczek rolowany,
Śledź /olej /cebula,
Filet drobiowy / mix sałata / pomidor / ogórek zielony /
cebula / papryka / sos winegret,
Warzywa konserwowe - ogórek / papryka / pieczarka,
Pasztet własnego wypieku / żurawina,
Wolno pieczony rostbef / szpinak baby / sos malinowy,
Pieczywo.

Danie ciepłe:
(250ml/os.)

Zupa gulaszowa.

Dodatkowo:
(bez ograniczeń)

Woda mineralna, soki owocowe,
Czas trwania uroczystości – do 6 godzin

ZAKWATEROWANIE
Dla Pary Młodej

Pokój dla Młodej Pary w cenie, to obecnie niemal standard. My idziemy o krok dalej i na
noc poślubną proponujemy Apartament, oczywiście w prezencie od nas.

Dla Gości weselnych

Hotel oferuje gościom ponad 100 miejsc noclegowych w wygodnych i nowoczesnych pokojach
oraz apartamentach.
Dla Gości Weselnych proponujemy zakwaterowanie w specjalnych cenach:
Pokój jednoosobowy -140 zł/doba,
Pokój dwuosobowy 160zł/doba,
Apartament dwuosobowy -320 zł/doba.
Śniadanie w formie bogatego bufetu - 35 zł/os
Do wyboru pokoje i apartamenty z łóżkiem małżeńskim, lub osobnymi łóżkami.

OPINIE I REKOMENDACJE
”Organizowaliśmy w hotelu Śląsk wesele i było cudownie!!! Atmosfera na sali, nakrycie
stołów bardzo eleganckie ale skromne jednocześnie! Goście zachwyceni profesjonalnym
podejściem kelnerów, którzy stanęli na wysokości zadania! :-) każdy mile nastawiony i
chętny do pomocy! Jedzenie było przepyszne, w ilościach nie do przejedzenia.”
Adam Pukocz https://www.facebook.com/pg/HotelSlask/reviews/

”Sala weselna bardzo ładna, a cała ściana okien wygląda zachwycająco. Jest sporo miejsca
do tańca nawet na tylu gości. Obiad bardzo sprawnie wydany, a jedzenie przepyszne.
Obsługa przemiła i zawsze chętna do pomocy. Mieliśmy sporo gości z poza Wrocławia,
którzy mieszkali w hotelu. Pokoje są bardzo komfortowe i ładne. (...)”
Magdalena i Tymoteusz - http://www.gdziewesele.pl/Hotele/Hotel-Slask.html/

” (...) jesteśmy w 100 % zadowoleni, restauracja spełniła wszystkie nasze wymagania,
jedzenie było super smaczne ładnie podane, obsługa spisała się na medal, wszyscy goście
byli bardzo zadowoleni, polecam to miejsce ze względu na świetną kuchnię a to na weselach
podstawa, super lokalizację w centrum miasta, no i również możliwość zakwaterowania
gości w ładnych, komfortowych warunkach. Polecamy Hotel Śląsk!!! (...).”
Jo_asia - forum.przewodnikmp.pl

Polecają nas:

KONTAKT I REZERWACJA
Wstępnej rezerwacji terminu można dokonać telefonicznie, lub mailowo :

restauracja@hotelslask.pl

+48 71 361 20 61

lub bezpośrednio z Managerem restauracji

+ 48 506 387 334
Gwarancją rezerwacji terminu jest wpłata zadatku w kwocie ustalonej podczas
indywidualnej rozmowy.
Płatności można dokonać gotówką/kartą płatniczą w recepcji hotelu lub przelewem
bankowym na konto bankowe hotelu:
Hotel Śląsk Sp. z o.o.
ul. Oporowska 60,
53-434 Wrocław
Santander Bank Polska S.A. 41 1910 1048 2401 0304 0823 0001

ZAPRASZAMY

