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WESELA MARZEŃ
Zapraszamy do zorganizowania wesela
w Hotelu Nafta Krosno.
Ślub i przyjęcie weselne
to szczególne wydarzenie, które na długo pozostaje
w pamięci Młodej Pary oraz wszystkich Gości.
Z myślą o tej ważnej chwili, specjalnie dla Państwa
przygotowaliśmy bogatą ofertę weselną.
Hotel Nafta Krosno to niepowtarzalna atmosfera miejsca,
unikalne wnętrza sali weselnej,
to również tradycja połączona z prestiżem.
Wszystko to sprawi, że Wy
i Wasi Goście poczujecie się wyjątkowo.
Z przyjemnością pomożemy w realizacji wszystkich
Państwa planów i zamierzeń oraz dołożymy wszelkich
starań, aby ten dzień był wyjątkowy i niezapomniany.
Wiedza i doświadczenie naszych pracowników
gwarantują realizację na najwyższym poziomie.
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KORZYŚCI DLA PAR
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OFERTA PRZYJĘCIA WESELNEGO OBEJMUJE:
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Wykwintne menu z pakietem napojów
(kawa, herbata, woda, soki owocowe - bez limitu,
napoje gazowane - 2 szt./os, pozostałe liczone wg. zużycia )
Dekoracje kwiatowe na stołach
Przestronne, klimatyzowane wnętrza
Profesjonalna obsługa kelnerska
Organizacja przyjęcia do godz. 4:00
Chleb weselny oraz lampka wina musującego
Patery owoców
Wysokiej jakości zastawy i obrusy
Zniżki dla dzieci (-50%)
Sprzęt audiowizualny do projekcji zdjęć i ﬁlmów
Indywidualne podejście do każdego Klienta

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZEJ OFERTY

NOCLEG
PARY MŁODEJ
W CENIE

SPECJALNE CENY
NOCLEGU DLA GOŚCI
WESELNYCH

ZNIŻKI DLA DZIECI
50% CENY

POPRAWINY
OD 50 ZŁ/OS.

ŚNIADANIE BUFETOWE
W CENIE NOCLEGU

INDYWIDUALNA OFERTA
DOSTOSOWANA DO
POTRZEB

5

6

MENU WESELNE SREBRNE
190 zł / os.
Wino musujące na przywitanie
ZUPA
Rosół z makaronem
Krem pomidorowy z Ricottą i prażonym
słonecznikiem
Krem grzybowy z kwaśną śmietaną
DANIE GŁÓWNE
Półmisek mięs pieczonych w sosie, 4 rodzaje:
(schab pieczony, kurczak faszerowany
suszonymi pomidorami,
rolada wołowa, udko kacze)
Filet faszerowany suszonymi pomidorami

KOLACJA I
Schab po „Kasztelańsku” faszerowany
mięsem i grzybami w sosie
Filet drobiowy w sosie miodowo-cytrynowym
KOLACJA II
Krem z pieczonej papryki z oliwą bazyliową
i grzankami
Żurek na wędzonce
KOLACJA III
Barszcz z mięsnym pasztecikiem
Krem z białych warzyw

DODATKI SURÓWKOWE
Bukiet surówek DODATKI DO CIEPŁYCH KOLACJI
Warzywa gotowane Ryż
Ziemniaki zapiekane
DESER Ziemniaki z rusztu
Puchar lodowy ze świeżymi owocami Kluski śląskie/kopytka
i bitą śmietaną Surówka z marchwi z porem
Panna Cotta waniliowa z couli malinowym Surówka z białej kapusty z marchewką
Mus czekoladowy z wiśniami Mix sałat / sałata lodowa

Z każdej pozycji do wyboru jedno danie.

STÓŁ SZWEDZKI Z ZIMNYMI ZAKĄSKAMI
do wyboru 10 pozycji
(gramatura całościowa zimnej płyty taka sama w 3 pakietach)
+ owoce
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MENU WESELNE ZŁOTE
210 zł / os.
Wino musujące na przywitanie
PRZYSTAWKA
Łosoś pieczony na sałacie z dresingiem
Filet z kurczaka w balsamico na świeżych
sałatach
Regionalny wędzony ser z chrupiącą cebulą
i marynowaną papryką
ZUPA
Bulion z dzikiego ptactwa z kołdunami
Krem z podgrzybka z olejem rozmarynowym
Krem z buraka z kwaśną śmietaną
DANIE GŁÓWNE
Półmisek mięs pieczonych w sosie, 4 rodzaje:
(schab, kurczak faszerowany suszonymi
pomidorami, rolada wołowa, udko kacze)
Polędwiczka wieprzowa w sosie grzybowym
Policzki wieprzowe w sosie z czerwonego wina
Rolada z indyka w szynce dojrzewającej
w ciemnym sosie kaparowym
DESER
Puchar lodowy ze świeżymi owocami i bitą
śmietaną
Mus z białej czekolady z bazylią, kruchymi
ciastkami i owocami
Beza Pavlowa z sezonowymi owocami

STÓŁ SZWEDZKI Z ZIMNYMI
ZAKĄSKAMI
15 różnych pozycji do wyboru
+ owoce

KOLACJA I
Filet z kurczaka supreme z sosem z Gorgonzoli
i bazylii
Schab po „Kasztelańsku” faszerowany mięsem
i grzybami w sosie
Wolno pieczona karkówka wieprzowa w sosie
grzybowym
Pieczony łosoś na risotto z sosem szafranowym
KOLACJA II
Krem z pieczonej papryki z oliwą bazyliową i
grzankami
Węgierska zupa gulaszowa z wędzoną papryką
Żurek na wędzonce
KOLACJA III
Szaszłyk mięsny z warzywami
Schab w sosie z boczkiem, ogórkiem kiszonym
i pomidorami
KOLACJA IV
Barszcz z grzybowym pasztecikiem z ciasta lo
Flaczki z boczniaka i suszonych pomidorów
DODATKI DO CIEPŁYCH KOLACJI
Ryż, Ryż z warzywami, Ziemniaki zapiekane,
Ziemniaki Rosti, kluski śląskie / kopytka,
Surówka z marchwi z porem, Mix sałat ,
Sałata lodowa
DODATKI
Ziemniaki opiekane,
Ziemniaki puree z koperkiem
DODATKI SURÓWKOWE
Bukiet surówek, Warzywa gotowane
Buraki zasmażane

Z każdej pozycji do wyboru jedno danie.
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MENU WESELNE PLATYNOWE
220 zł / os.
Wino musujące na przywitanie
PRZYSTAWKA
Łosoś pieczony na sałacie z dresingiem
Płatki pieczonego indyka na sałacie z mandarynką
Tatar z wędzonego łososia z rukolą
ZUPA
Bulion z dzikiego ptactwa z kołdunami
Krem z borowika z oliwą truową
Krem z pora z olejem pomidorowym
DANIE GŁÓWNE
Półmisek mięs pieczonych w sosie, 4 rodzaje:
(schab, kurczak faszerowany suszonymi
pomidorami, rolada wołowa, udko kacze)
Polędwiczka wieprzowa w sosie grzybowym
Kacze udko cont z ciemnym sosem z wiśnią i
rozmarynem
DODATKI
Ziemniaki opiekane
Ziemniaki puree z koperkiem
Strudel ziemniaczany z boczkiem
DODATKI SURÓWKOWE
Bukiet surówek
Warzywa gotowane
Buraki zasmażane
DESER
Puchar lodowy ze świeżymi owocami i bitą śmietaną
Beza Pavlowa z sezonowymi owocami
Gruszka marynowana w winie z przyprawami
korzennymi

KOLACJA I
Pieczony łosoś na risotto z sosem szafranowym
Schab po „Kasztelańsku” faszerowany mięsem
i grzybami w sosie
Wolno pieczona karkówka wieprzowa w sosie z
zielonego pieprzu
KOLACJA II
Krem z pieczonej papryki z oliwa bazyliową
i grzankami
Krem z pora z olejem pomidorowym i grissini
KOLACJA III
Szaszłyk mięsny z warzywami
Policzki wieprzowe duszone w czerwonym winie
Rolada z kurczaka ze szpinakiem i suszonymi
pomidorami
KOLACJA IV
Barszcz z grzybowym pasztecikiem z ciasta lo
Flaczki z boczniaka i suszonych pomidorów
Gulasz myśliwski z dziczyzny w aromacie jałowca
DODATKI DO CIEPŁYCH KOLACJI
Ryż, Ryż z masłem migdałowym, Ryż z warzywami,
Ziemniaki zapiekane, Ziemniaki Rosti, Kluski śląskie /
kopytka, Surówka z selera z ananasem,
Surówka z marchwi z pora,
Surówka z białą kapustą z marchewką, Mix sałat,
Sałata lodowa,
Modra kapusta zasmażana z rodzynkami
marchewka i groszek Bonduelle
Z każdej pozycji do wyboru jedno danie.

STÓŁ SZWEDZKI Z ZIMNYMI ZAKĄSKAMI
do wyboru 20 różnych pozycji
+ owoce
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Stół regionalny 3000 zł
Gicz wieprzowa wędzona
Golonka w kapuście
Smalec regionalny
Ogórki kiszone
Kaszanka z cebulą
Karkówka pieczona
Grzyby marynowane
Indyk faszerowany
Salceson
Kiełbasa swojska
Micha pierogów
Na specjalne zamowienie: Prosiak

Stół rybny 2500 zł
Łosoś faszerowany sandaczem w algach
morskich w towarzystwie raków,
Pstrąg faszerowany łososiem z oliwkami,
Śledź w oleju z marynowanymi jarzynami,
Sandacz po polsku, jajko z kawiorem

Candy Bar - stół ze słodkościami
Do 100 osób - 1200 zł
Powyżej 100 osób - 1500 zł

Dodatkowo płatne
Wódki: Finladnia, Absolut, Wyborowa, Pan Tadeusz, Luksusowa, Stock, Sobieski.
Płatność wg zużycia za każdą dodatkowo otwartą butelkę alkoholu.
Barek alkoholowy bez barmana - 2.000 zł (Whisky, Martini, Campari, Gin,
Żubrówka, Malibu, wino białe, wino czerwone, tequila, dodatki do drinków).
Płatność wg zużycia za każdą dodatkowo otwartą butelkę alkoholu.
Barek piwny: Kega 30 l Tyskie lub Lech - 400 zł; Kega 50 l Tyskie lub Lech - 600 zł
Własny alkohol - opłata tzw. korkowe - 5 zł / butelka
Pokrowce na krzesła - 5 zł / krzesło
Winietki - 2,50 zł / szt.
Menu na stołach - 10 zł / szt.
Tablica z listą gości weselnych - 100 zł
Dekoracje florystyczne - specjalnie wykonane kompozycje kwiatowe
Pokój zabaw dla dzieci z opiekunem - od 500 zł (w zależności od liczby godzin)
Opłata ZAIKS - 200 zł
Każda rozpoczęta godzina usługi cateringowej począwszy od godz. 4:00 - 400 zł
Istnieje możliwość zamówienia pieczonego prosiaka
cena ustalana indywidualnie
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Stół szwedzki z zimnymi zakąskami
- półmisek wędzonych wędlin
- półmisek żółtych i pleśniowych serów z winogronami i orzechami
- karczek wieprzowy pieczony w aromacie ziół z marynatami
- schab pieczony ze śliwką w aromacie wina
- tradycyjne galaretki drobiowe
- galaretki wieprzowe
- melon owinięty szynka parmeńską
- śliwa w bekonie z sosem BBO
- roladki drobiowe z sosem czosnkowym
- babeczki z musem wątrobowym z anchois
- pasztet z mięs pieczonych z żurawinami plastry indyka w galarecie
z mandarynkami
- vol-au-vent ze smakowymi pastami
- śledź w śmietanie z dodatkiem zielonego jabłka
- śledź na sałatce ziemniaczanej z oliwkami tradycyjna sałatka jarzynowa
- łosoś w galarecie
- sałatka z fetą i prażonym słonecznikiem
- sałatka z kurczakiem i bekonem
- sałatka z tuńczykiem i oliwkami
- sałatka z brokułami, jajkami i bundzem
- sałatka caprese z pesto bazyliowym
- sałatka z rukolą, pomidorem suszonym i kurczakiem marynowanym w balsamico
- zimne sosy: czosnkowy, żurawinowa - chrzanowy, miodowo musztardowy
- mini korniszony, kurki i podgrzybki marynowane
- smalec z cebulką i jabłkami
- jajka z sosem tatarskim
- sałatka pieczarkowa
- jajka nadziewane z pieczarkami
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OFERTA CUKIERNICZA
Oferta cukiernicza Hotelu Nafta Krosno to kilkadziesiąt rodzajów wspaniałych tortów weselnych
i okolicznościowych, wiele gatunków ciast pieczonych, deserowych, a także ciastek sztukowych.
W naszej ofercie znajdą Państwo wyroby cukiernicze jedynie najwyższej jakości, na bazie
naturalnych produktów spożywczych, bez dodatku konserwatystów i polepszaczy.
W bogatej ofercie wyróżnia się nasza specjalność, czyli torty weselne i okolicznościowe, o
różnych kształtach i smakach.

Wariant I
6 kawałków ciasta: 3 na klosz i 3 do paczki
5 dkg ciastek kruchych
Chleb na powitanie
Cena: 25 zł/os.
Wariant II
8 kawałków ciasta: 4 na klosz i 4 do paczki
5 dkg ciastek kruchych
Chleb na powitanie
1 porcja tortu (serwowany
Cena: 30 zł/os.
Wariant III
8 kawałków ciasta: 4 na klosz i 4 do paczki
5 dkg ciastek kruchych
Chleb na powitanie
Tort ozdobny (I stopień trudności) krojony
i serwowany na sali weselnej przez obsługę
Cena: 33 zł/os.

Istnieje możliwość zamiany tortu
na porcję deseru.
Opłata kloszowa naliczana od ilości
dostarczanych ciast przez organizatora
250 - 500 zł

Propozycje tortów i ciast
Torty klasyczne
Tort szwardzwaldzki, czekoladowy,
kokosowy, bezowy, orzechowy,
waniliowy, kawowy.
Torty owocowe
Tort truskawkowy, jagodowy, malinowy,
wiśniowy itp.
Torty na bazie musów
(nie nadają się na dolne partie
torów piętrowych)
Torty mieszane
Tort czekoladowo-wiśniowy,
jagodowo-kawowy itp.
Propozycje ciast
Sernik, szarlotka, wuzetka, orzechowiec,
z delicjami / galaretką, kokosowy z masą
ananasową, czekoladowe, ciasta z
owocami, ananasowe, makowiec.
Cena dodatkowej paczki ciast - 25 zł
(8 kawałków ciasta i ciasteczka kruche).

Cena tortów zależy od stopnia trudności i sposobu zdobienia. Torty o wysokim stopniu
trudności wyceniamy indywidualnie. Na specjalne życzenie jesteśmy w stanie wykonać
dowolny rodzaj tortu według indywidualnych wymagań Klienta.
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OFERTA FLORYSTYCZNA
1. Bukiet dla Pani Młodej
9. Podziękowanie dla rodziców:
bukiety + kosze ze słodkościami
(w zależności od wielkości, rodzajów
10. Lampiony papierowe zawieszane
kwiatów oraz od miesiąca, w którym
u sufitu kolor biały lub różowy
jest organizowane wesele)
11. Wizytówki
2. Bukiet Świadkowej
12. Menu na stoliki
(bukiet z takich samych kwiatów
jak bukiet Pani Młodej - nieco mniejszy) 13. Schemat sali
14. Dekoracja ściany na sali tanecznej
3. Butonierki
4. Bransoletki z kwiatów / tzw. korsarze 15. Dekoracja wejścia głównego
dla mam weselnych
5. Dekoracja kościoła
6. Pokrowce na krzesła
w kolorze białym
7. Dekoracja samochodu
z żywych kwiatów
8. Dekoracja sali weselnej
żywymi kwiatami
(w zależności od rodzaju bukietów, kwiatów, oraz miesiąca,
w którym jest wesele)
W skład dekoracji wchodzą: bukiet na stoły dla gości, bukiet
na stół Pary Młodej, na stół szwedzki).

Ceny uzależnione są od rodzaju kwiatów, wielkości
bukietów / rodzaju bukietów oraz od pory roku.
Każda dekoracja wyceniana jest indywidualnie po konsultacji
z Panią dekoratorką.
Korzystając z pełnej oferty ceny podlegają negocjacji.
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Procedura rezerwacji przyjęcia weselnego:
1. Rezerwacja terminu przyjęcia weselnego i jego formalne
potwierdzenie przez podpisane umowy (ustalenie orientacyjnej
liczby uczestników).
2. Wpłata zadatku w wysokości 2000 zł, płatne przelewem na konto
lub gotówką / kartą w Recepcji Hotelu Nafta Krosno
w dniu podpisania umowy.
3. Ostateczna liczba uczestników imprezy powinna być podana nie
później niż na 14 dni przed jej terminem i będzie stanowić
podstawę do naliczenia należności za przyjęcie.
4. Pozostała należność oraz ewentualna dopłata za świadczenia
dodatkowe, płatna w ciągu 3 dni po zakończeniu uroczystości.

Koordynator do spraw wesel i bankietów
Agnieszka Komborska
tel. + 48 663 224 151
agnieszka.komborska@hotel.nafta.pl
Konsultant do spraw dekoracji i aranżacji wnętrz
Aleksandra Malik
tel. +48 502 562 330
aleksandra.malik@hotel.nafta.pl
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REZERWACJA TERMINÓW

18

