W

esele marzeń
Restauracja Cristallo

w Hotelu Monopol w Katowicach
to wyjątkowe i piękne miejsce.
Podobnie uroczystość weselna

jest wyjątkowym i jednym z najważniejszych dni w życiu.
Dniem, do którego będą Państwo wracać pamięcią
przez całe życie.
Będzie nam bardzo miło
jeśli zechcą Państwo uczynić nasz piękny hotel
częścią swoich pięknych wspomnień.
Z przyjemnością zadbamy
o najdrobniejsze szczegóły wesela
z Państwa najpiękniejszych snów i marzeń.

MENU:
W ramach każdej oferty przygotujemy dla Państwa:
• Autorskie menu Szefa Kuchni. Na życzenie – menu wegańskie / wegetariańskie / bezglutenowe.
• Bufety zimne, dania gorące i doskonałe desery.
• Torty weselne przygotowane przez naszych Mistrzów Cukierników.
ALKOHOLE:
• Wyselekcjonowane włoskie wina oraz alkohole mocne w doskonałych cenach.
USŁUGI DODATKOWE:
• Wydruk wizytówek i menu weselnego (na Państwa życzenie).
• Dekoracje zgodne z wyceną – proponujemy Państwu pomoc naszej florystki
• Dekoracja stołu od 150 zł / kompozycja
• Dekoracja Sali od 300 zł / kompozycja
• Możliwość bezpłatnego udostępnienia Sali konferencyjnej na Uroczystość Zaślubin
• Specjalną ofertę cenową na wynajem pokoi hotelowych dla Gości weselnych
• Późne śniadanie. Na życzenie serwowane również do pokoju.
• Późny check-out (do godz. 16.00).
• Animatorka dla dzieci – usługa dodatkowo płatna
• Podarunki dla Gości weselnych takie jak czekoladki, wino – usługa dodatkowo płatna
DLA PARY MŁODEJ oferujemy:
• Bezpłatną degustację menu weselnego dla 2 osób.
• Bezpłatny Apartament dla Nowożeńców z butelką wina musującego i owocami
(dotyczy wesel powyżej 40 osób).
• W każdą rocznicę ślubu, po dokonaniu rezerwacji, specjalny 20% rabat na kolację rocznicową
wraz z kieliszkiem wina w prezencie.
DZIECI to bardzo ważni Goście. Na Państwa życzenie przygotujemy bez dodatkowych kosztów:
• Przylegającą do Restauracji Cristallo i będącą na oku rodziców salę zabaw dla dzieci.
• Gry, malowanki, kredki, zabawki.
• Telewizor, DVD
Wraz z Szefem Kuchni służymy swoim doświadczeniem i pozostajemy do Państwa dyspozycji.
Służymy również sprawdzonymi kontaktami w zakresie:
• Oprawy muzycznej, oświetleniowej
• Usług fotografa.
• Wynajmu ekskluzywnych samochodów
• Wynajmu transportu dla Gości weselnych.
Zapraszamy serdecznie do organizacji wesela w Restauracji Cristallo,
w historycznym hotelu z duszą, w Hotelu Monopol.

KONTAKT : Robert Madejczyk – Manager
T: +48 32 782 82 12 M: +48 600 909 920

E: cristallo@hotel.com.pl

W E S E L E O F E R TA 1

w cenie 285 zł brutto osoba

APERITIF:
Prosecco Dry Nadin Millesimato Foss Marai
Na życzenie: Chleb Weselny

OBIAD WESELNY
(jedna z dwóch propozycji menu serwowanych do wyboru)

PROPOZYCJA 1
PRZYSTAWKA Tatar z troci, oliwa ziołowa, chrzan, kawior

DROBNE CIASTECZKA FRANCUSKIE
ze speckiem
ze szpinakiem
ze świeżymi pomidorami i musztardą Dijon

PIERWSZE DANIE Bulion z gęsi, domowy makaron
GŁÓWNE DANIE Policzek wołowy, purée ziołowe,
włoska kapusta, kolorowe marchewki confit
DESER Torcik z trzech serów, lody jagodowe

DESERY
Panna Cotta waniliowa, sos owocowy
Mus czekoladowy z owocami sezonowymi
Strudel gruszkowy z bakaliami
Owoce świeże – sezonowe
Pieczywo własnego wypieku

PROPOZYCJA 2
PRZYSTAWKA Roladka z bresaoli z ricottą i ziołami,
rukola, vinaigrette z suszonych pomidorów
PIERWSZE DANIE Krem ziemniaczany z boczkiem i oliwą truflową
GŁÓWNE DANIE Polędwiczki wieprzowe w sosie rozmarynowym,
strudel ziemniaczany, warzywa sezonowe
DESER Tarta cytrynowa z owocami sezonowymi
BUFET Łosoś Gravlax, koper włoski, kapary
Kaczka wędzona, czerwona kapusta
Wołowina z ricottą i orzechami
Schab pieczony z rozmarynem
Pasztet wieprzowo-kaczy, konfitura borówka
SALATY Sałata Cezar z bekonem, grzankami,
parmezanem i szczypiorkiem
Mix sałat z pomidorami, ogórkiem,
miętą i piklowanym ogórkiem
Caprese

PIERWSZA GORĄCA KOLACJA
do wyboru jedna pozycja
Strudel z łososia,
sos z tymiankowy, concasse z pomidora
Płatki indyka,
sos z białego wina, zapiekanka ziemniaczana
Roladki wołowe,
kluski śląskie, czerwona kapusta

DRUGA GORĄCA KOLACJA
do wyboru jedna pozycja
Boeuf Bourgignon
Krem z karmelizowanej cebuli,
grzanki tymiankowe
Żurek z białą kiełbasą i ziemniakami

W E S E L E O F E R TA 2

w cenie 340 zł brutto osoba

APERITIF:
Prosecco RU Bortolin Millesimato
Na życzenie: Chleb Weselny

OBIAD WESELNY
(jedna z trzech propozycji menu zasiadanych do wyboru)

PROPOZYCJA 1
PRZYSTAWKA Carpaccio z tuńczyka,
sos cytrynowy, granat
PIERWSZE DANIE Krem z selera z jabłkiem
i orzechami laskowymi
Sorbet gruszka - zielona pietruszka
GŁÓWNE DANIE Gicz cielęca, sos z prawdziwków,
ziołowe purée ziemniaczane,
warzywa confit
DESER Tarta cytrynowa, owoce sezonowe,
maringa waniliowa

PROPOZYCJA 2
PRZYSTAWKA Burrata, kolorowe pomidory,
ocet balsamiczny, oliwka
PIERWSZE DANIE Zupa rybna z oliwą chilli
Sorbet cytrynowy
GŁÓWNE DANIE Fileciki cielęce a’ la Saltimbocca,
grillowane warzywa,
krokiet ziemniaczany z parmezanem
DESER Semifreddo śliwkowe

PROPOZYCJA 3
PRZYSTAWKA Mus z foie gras i wątróbek drobiowych,
brioche, konfitura cebulowa
PIERWSZE DANIE Krem z kalafiora, prażone pini,
karmelizowany kalafior
Sorbet z arbuza
GŁÓWNE DANIE Kotleciki jagnięce w ziołowej panierce,
tłuczone ziemniaki z gorczycą,
burak pieczony
DESER Semifreddo śliwkowe
BUFET Tatar z łososia
konfitowana cytryna
Śledź holenderski z ziołami w oleju rzepakowym
Indyk wędzony z żurawiną
Cielęcina w sosie tuńczykowym z kaparami
Rostbeef pieczony w gorczycy
Tatar wołowy, suszone pomidory, kapary
Pasztet z królika

SAŁATY
Sałata Grecka
Mix sałat z włoskim serem, orzechami,
cykorią i pomarańczą
Mini - Caprese
Wybór włoskich serów,
musztarda gruszkowa i cebulowa
DROBNE CIASTECZKA FRANCUSKIE
ze speckiem
ze szpinakiem
ze świeżymi pomidorami i musztardą Dijon
DESERY
Bigne z musem waniliowym i pistacjowym
Mus marakuja z owocami sezonowymi
Tarta orzechowa
Brownie czekoladowe z pistacjami

OWOCE ŚWIEŻE – SEZONOWE
PIECZYWO WŁASNEGO WYPIEKU

PIERWSZA GORĄCA KOLACJA do wyboru
Strudel z łososia, sos cytrynowy
Płatki indyka, sos Porto z orzechami,
kasza pęczak z ziołami
Polędwiczki wieprzowe,
gnocchi, czerwona kapusta
Golonko pieczone w piwie,
kapusta zasmażana, ziemniaki pieczone
Żeberka na zasmażanej kapuście z boczkiem,
pieczone ziemniaki
Roladki wołowe, kluski śląskie,
czerwona kapusta
DRUGA GORĄCA KOLACJA do wyboru
Beef Strogonoff
Barszcz czysty, pasztecik francuski
Krem z chrzanu, pieczony boczek
Żurek z białą kiełbasą i ziemniakami

PRZYKŁADOWE PROPOZYCJE MENU DLA DZIECI *
* Dzieci do lat 3 – bezpłatnie.

NAPOJE PAKIETY

* Dzieci 3 do 12 lat korzystają w części „obiad
weselny” z ustalonego menu dla dzieci, w części
bufetowej bezpłatnie;

PAKIET 1:

* Dzieci w wieku od 8 do 12 lat 50% uzgodnionej
stawki zarówno za menu w części „obiad weselny”,
jak i w części bufetowej.

kawa, herbata, woda mineralna

PROPOZYCJA 1

PAKIET 2:

Domowy rosół z makaronem

kawa, herbata,
woda mineralna, soki owocowe

Nuggetsy z kurczaka, frytki,
surówka z marchwi z jabłkiem

cena 20 zł / 1 os.

cena 30 zł / 1 os.

Lody
Woda mineralna, soki owocowe
Cena 70 zł / 1 os.

PAKIET 3:

PROPOZYCJA 2

kawa, herbata,
woda mineralna, soki owocowe
Napoje gazowane 0,2 l

Krem z pieczonych pomidorów
z domowym makaronem

cena 40 zł / 1 os.

Fileciki cielęce w sosie grzybowym, kluseczki
Szarlotka, lody waniliowe

WYBÓR LEMONIAD:

Woda mineralna, soki owocowe,

Wybór lemoniad własnej produkcji (3 rodzaje)

Cena 80 zł / 1 os.

Cena 12 zł / 1 os.

TORT WESELNY (1 kg na ok. 8 osób)
W cenie 120 zł / 1 kg*

W cenie 150 zł / 1 kg*

Jogurtowy
Truskawkowy
Karmelowy
Kawowy
Schwarzwald
Z trzech musów czekoladowych
Sacher

Orzechowy
Z limonek
Z marakui
* możliwość zamówienia dowolnej grafiki,
zdjęcia lub napisu na tort w cenie 99 zł,
dla tortów powyżej 12 kg gratis

ALKOHOL
(propozycje i ceny przykładowe*)
Wino musujące Prosecco
od 99 zł brutto za butelkę
Francuski Szampan
od 225 zł brutto za butelkę
Wino białe i czerwone
w cenie od 75 zł brutto za butelkę

Piwo z beczki Tyskie Klasyczne
w cenie 15 zł brutto za 0.5 l
Możliwość przygotowania
koktajl baru z wyborem koktajli
w cenie 21 zł brutto za sztukę:
MOJITO
rum, mięta, cukier, limonka

Wyborowa 0,7
w cenie 55 zł brutto za butelkę
Finlandia / Absolut / Ostoya / 0,7 l
w cenie 75 zł brutto za butelkę

POZOSTAŁE ALKOHOLE
(propozycje i ceny przykładowe*)

CAIPIRINHA
Cachaca, cukier, limonka
WHISKY SOUR
whisky, sok z cytryny, syrop cukrowy
GIN & TONIC
gin, tonic, cytryna
CUBA LIBRE
Rum, cola, sok z limonki

Gin Beefeater 0,7 l
w cenie 140 zł brutto za butelkę
Whiskey Jameson 0,7 l
w cenie 140 zł brutto za butelkę
Whisky Chivas Regal 12 y.o.
w cenie 195 zł brutto za butelkę

OPŁATA KORKOWA
Wyrażamy zgodę na dostarczenie
własnego alkoholu – jeden rodzaj,
opłata korkowa za 1 butelkę
(nie większą niż 0.7 l) – 40 zł brutto

Balvenie 12 y.o. double wood
w cenie 250 zł brutto za butelkę
Jack Daniel’s 0,7 l
w cenie 180 zł brutto za butelkę
Cognac Hennessy V.S
w cenie 250 zł brutto za butelkę

DODATKOWO MOŻLIWOŚĆ ZAMÓWIENIA:
Prosiak serwowany z sosem
ze świeżych grzybów i risotto Primavera
cena 1100 zł (1 sztuka / ok 25 osób)

KĄCIK WEGAŃSKI warzywa crudite + wybór dressingów
w cenie 40 zł brutto osoba
KĄCIK POLSKI Półmisek polskich wędlin
salceson
krupnioki
pasztety
kiełbasa krakowska suszona
kabanosy
smalec
DODATKI DO MIĘS:
Marynowane grzyby
Ogórki
sos tatarski
sos chrzanowy
w cenie 60 zł brutto za osobę

MENU DLA EKIPY TECHNICZNEJ
(DJ, zespół, fotograf )
pierwsze danie
główne danie
półmisek wędlin i serów
wybór pieczywa
napoje zimne i gorące
(kawa, herbata, woda mineralna)
gorąca kolacja
cena 120 zł brutto osoba

HISTORIĘ TEGO MIEJSCA PISZEMY NIEPRZERWANIE

RECEPCJA
+ 48 32 782 82 82
www.monopolkatowice.hotel.com.pl
monopol@hotel.com.pl
RESTAURACJA
+48 32 782 82 82
www.likusrestauracje.pl
cristallo@hotel.com.pl

