HOTEL I RESTAURACJA BARTIS ***
Plac Konstytucji 3-Maja 5
11-200 Bartoszyce
tel.: 89 762 17 50/60
email: hotel@hotelbartis.pl
www.hotelbartis.pl

Oferta weselna
Szanowni Państwo,
Z przyjemnością przedstawiamy ofertę organizacji wesela w naszym obiekcie.
Uroczystość ślubna zorganizowana w Hotelu Bartis *** z pewnością na długo pozostanie miłym
wspomnieniem dla Młodej Pary i wszystkich Gości. Profesjonalna organizacja i dyskretna obsługa
wesel pozwolą cieszyć się czasem spędzonym w gronie bliskich i przyjaciół.
Dzień Ślubu, to jeden z najważniejszych dni w życiu. Warto zadbać o to, by wszystko
w nim było wyjątkowe: piękna suknia, piękne kwiaty, a także niepowtarzalny klimat miejsca
Przyjęcia Weselnego… Dysponujemy przestronnym obiektem noclegowym ze stylową restauracją
z kominkiem oraz piękną salą Balową w pełni klimatyzowaną mieszczącą do 170 osób.
Do Państwa wyboru oddajemy propozycję menu w dwóch wariantach, mają Państwo również
możliwość skorzystania z open baru oraz innych dodatkowych atrakcji.
Hotel Bartis *** posiada 48 komfortowych pokoi z pełnym węzłem sanitarnym dla ponad
100 osób, apartament z jacuzzi dla nowożeńców, monitorowany parking oraz profesjonalny i
oddany zespół ludzi, który zadba o każdy szczegół imprezy. Serdecznie zapraszamy!
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Sala Balowo-Restauracyjna
Dostępność: 365 dni w roku

Maksymalna liczba osób: 170

Do Państwa dyspozycji oddajemy klimatyzowaną salę balowo-restauracyjną o powierzchni
303m2. Sala ma bezpośredni dostęp do hotelowego tarasu oraz bar.
Główne wejście znajduje się od strony malowniczego miejskiego deptaku.
Centralnie zlokalizowana scena dla zespołu tworzy idealne warunki do szaleństw na parkiecie,
jednocześnie dając możliwość swobodnych rozmów przy stołach Gości.
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Hotel Bartis ***
48 komfortowych pokoji dla ponad 100 Gości...
Hotel Bartis to trzygwiazdkowy obiekt z pełnym zapleczem gastronomiczno-noclegowym.
Usytuowany w zabytkowej kamienicy, w centrum powiatowego miasta Bartoszyce.
Dogodna lokalizacja obiektu zapewnia łatwy dojazd do najatrakcyjniejszych turystycznie miejsc
w całej okolicy. Hotel oferuje kompleksowo wyposażone pokoje o wysokim standardzie
z dostępem do internetu. Elegancka restauracja zaprasza na tradycyjne dania polskiej kuchni
regionalnej i europejskiej. Oferowane udogodnienia to monitorowany parking, bezprzewodowy
internet, siłownia/sala fitness oraz bogata oferta masaży.
W prezencie Para Młoda otrzymuje apartament z jacuzzi na noc poślubną gratis!
Goście weselni mogą skorzystać z promocyjnej oferty noclegów 55,00 zł/osoba dla grupy od 20 osób.
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Propozycje MENU Weselnego
Menu Białe
w cenie 179 zł od osoby z poprawinami

Zupa

Rosół wiejski z makaronem
Tradycyjne flaki wołowe
Zalewajka mazurska
Krem z pomidorów
(do wyboru 2 zupy)

Danie główne

Medalion drobiowy w sosie pieczarkowym
Schab panierowany
Pierś z kurczaka w panierce
(do wyboru 2 danie obiad serwowany na półmiskach)

Dodatki:

ziemniaki z wody, zestaw 3 surówek

Zimne przekąski

Dania gorące

Półmisek mięs własnej roboty
Schab faszerowany śliwką marynowaną
w czerwonym winie i morelą w białym
Karkówka marynowana w majeranie, szałwii i czosnku
Befsztyk tatarski z cebulą, pieczarkami i ogórkiem
Boczek czosnkowo tymiankowy z mielonym pieprzem
Trójkolorowa rolada z piersi kurczaka ze szpinakiem
pomidorami i orzechem włoskim
Kąski drobiowe na warzywach
Rolada z kurczaka
Śledź na dwa sposoby
Ozorki w sosie tatarskim
Skrzydełka w zalewie słodko – kwaśnej
Rolada szpinakowa z łososiem
(do wyboru 6 zimnych przekąsek)

Pieczone udka z kurczaka
Bigos z białą kiełbasą
Mielony w sosie pieczarkowym / Stek z cebulką
Bitki wieprzowe w sosie z kluskami śląskimi
Barszcz czerwony z pasztecikiem
Golonka po bawarsku z warzywami
Gołąbek sosie pomidorowym
Gulasz w kociołku podany z ryżem
Szaszłyk drobiowy
Filet zapiekany z cebulką pod pierzynką serową
(do wyboru 4 dania na ciepło)

Sałatki

Brokułowa, grecka, z ananasem, gyros, makaronowa
(do wyboru 2 sałatki)
Kawa, herbata, pieczywo i marynaty.
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Propozycje MENU Weselnego
Menu Złote
w cenie 199 zł od osoby z poprawinami

Zupa

Danie główne

Rosół wiejski z kołdunami lub makaronem
Tradycyjne flaki wołowe
Krem z pomidorów
Żurek
Francuska cebulowa z grzankami
Katalońska
(do wyboru 2 zupy)

Roladka schabowa z farszem porowo - marchewkowym
Zrazy wołowe w sosie grzybowym
Polędwiczki wieprzowe w sosie żurawinowym
Schab marynowany w jogurcie pieczony w rozmarynie
z sosem kurkowym
Medaliony schabowe z farszem serowo-cebulowym
(do wyboru 2 dania – obiad serwowany na półmiskach)

Dodatki:
ziemniaki z wody, zestaw 3 surówek

Zimne przekąski
Półmisek mięs własnej roboty
Schab faszerowany śliwką i morelą
Karkówka marynowana w majeranie i czosnku
Befsztyk tatarski z cebulą, pieczarkami i ogórkiem kiszonym
Boczek w marynacie czosnkowo tymiankowej
Trójkolorowa rolada z piersi kurczaka ze szpinakiem,
pomidorami i orzechem włoskim
Tymbaliki wieprzowe / drobiowe
Kąski drobiowe na warzywach
Sandacz z warzywami w galarecie
Rolada z kurczaka
Śledź na 2 sposoby
Skrzydełka w zalewie słodko - kwaśnej
Rolada szpinakowa z łososiem
Ozorki w sosie tatarskim
(do wyboru 9 zimnych przekąsek)

Dania gorące
Udko pieczone z bukietem warzyw z pary
Mielony w sosie pieczarkowym / Stek z cebulką
Karkówka w sosie z kluskami śląskimi
Barszcz czerwony z pasztecikiem z mięsem /z kapustą i
grzybami
Golonka po bawarsku z warzywami
Gołąbek sosie pomidorowym
Zupa gulaszowa
Saltinbocka ala Romana
Filet zapiekany z cebulką pod pierzynką serową
Dorsz panierowany w płatkach migdałowych
Schab w sosie grzybowym
(do wyboru 5 dań na ciepło)

Sałatki
Kawa, herbata, napoje, pieczywo i marynaty.

Brokułowa, grecka, z ananasem, gyros, makaronowa
(do wyboru 2 sałatki)
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Poprawiny
Menu Białe

Menu Złote

Rosół Królewski z makaronem
Pieczeń rzymska w sosie / Kotlet mielony z sosem
serwowane z ziemniakami z wody
uzupełnione o pozostałe dania weselne

Rosół z makaronem / żurek z jajkiem i białą
kiełbasą
Pierś z kurczaka / Kotlet mielony z sosem
serwowane z ziemniakami z wody
uzupełnione o pozostałe dania weselne

Dodatkowo
Stół wiejski z wyrobami z komina
Szynki, polędwice, balerony, kiełbasy, kaszanki, pasztety, smalec, ogórki kiszone 20 zł / od osoby.

Tort weselny

Klasyczny tort biały z bitej śmietany plus dekoracja z kwiatów świeżych i race w cenie 50 zł / kg.

Informacje

Alkohol, ciasta, owoce oraz napoje zapewnia Zleceniodawca we własnym zakresie.
Za dodatkową opłatą istnieje możliwość zlecenia zakupu powyższych artykułów spożywczych
i monopolowych.

Kontakt
Dyrektor Renata Waluk
tel.: +48 664 946 624 lub +48 (89) 762 17 50/60
e-mail: hotel@hotelbartis.pl
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