
GRATULACJE

Król się żeni złotem płaci...

PAŁAC 
DOŻÓW

W imieniu Hotelu Venecia Palace, mamy

przyjemność złożyć Państwu gratulację z okazji

zaręczyn. Jak również dziękujemy,

 za możliwość  przedstawienia wyjątkowej oferty – 

Najpiękniejszy Bal Weselny Venecia Palace®.

      Pozostajemy do dyspozycji i służymy pomocą       

w spełnieniu Państwa

 marzeń w ten wyjątkowy dzień… 

Sukces marki Venecia Palace wyznaczają tysiące

uśmiechów i wzruszeń.

z okazji zaręczyn

Łączymy  wyrazy  szacunku,

 

Zarząd  Hotelu Venecia Palace



PAŁAC DOŻÓW

Wesela do 300 osób



styczeń,luty, marzec, kwiecień, maj, październik, listopad, grudzień – piątek, sobota,niedziela:
   –  cena ustalana indywidualnie m.in. na podstawie ilości Gości

 

czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień:
piątek: – .................. zł/osoba + 1 pokój na 10 gości gratis

sobota: –  ................... zł/osoba + 3 pokoje gratis
niedziela :– .................. zł/osoba



Inauguracja tradycyjnym polskim obyczajem : 
szampan ( wino musujące)

chleb powitalny
 czerwony dywan
salwa armatnia

5 dań gorących z kuchni polskiej i europejskiej np.:
 1- Rosół królewski z kołdunami lub makaronem,

flaki wołowe, szampański mus kalafiorowy 
2 – Udo z kaczki „confit” z sosem jabłkowo –
wiśniowym, buraczkami i kluskami śląskimi
3 – Skoki królika duszone w białym winie z
warzywami okopowymi podawane z ryżem

śmietankowym
 z zielonym groszkiem
4 – Bouef Stroganow

5 – Żur staropolski z białą kiełbasą i jajkiemi

przykładowe dania z szerokiej gamy spośród, 
której sami Państwo komponujecie własne menu
do 11 rodzajów przekąsek i sałatek – bez limitu 
– uzupełniane przez cały czas trwania przyjęcia

 tj. do 10h i nie dłużej niż do 6 rano
stoły okrągłe 12-osobowe lub długie

 ozdobione dekoracją kwiatową 
ze świeżych białych kwiatów i kandelabrami

koordynator  i obsługa kelnerska
parking dozorowany

 wymiana napoi i półmisków- bez limitu
luksusowy Apartament dla Nowożeńców z jacuzzi 

2 pokoje dwuosobowe dla Rodziców 
udostępnienie obiektu na potrzeby

 sesji ślubnej
fotograficznej

OFERTA OBEJMUJE Istnieje możliwość ustalenia 
 autorskiego menu z Nowożeńcami



Wybór ryb wędzonych
*

Galantyna z kaczki z bakaliami
*

Talerz mięs wędzonych w dymie wiśniowym
 z naszej wędzarni

*
Wybór serów z antipastii

( bakłażan,cukinia, papryka, pomidory)
*

Smażony okoń marynowany w occie z cebulą
*

Pieczona górka cielęca 
z musem z pieczonego bakłażana

*
Carpaccio z pieczonego buraka 

z kozim serem i rukolą
*

Pieczony rostbef faszerowany
 musem paprykowym

 

 

Sałatka grecka
pomidor, ogórek, papryka,cebula,oliwki,

ser feta, sos ziołowy
*

Sałatka hawajska z piersią z indyka,
ananasem i żurawiną

*
Sałatka krewetkowa z brokułem

i mango z sosem curry, kolendrom i chilli
 

Deser: np. puchar lodowy –
serwowany na zamknięcie obiadu

*
 

patery ciast owoców w bufecie
 deserowo - kawowym- bez limitu

*
kawa, herbata, soki owocowe, 

napoje gazowane i niegazowane- bez limitu

PRZYKŁADOWE MENU



CEREMONIA ŚLUBNA
Ślub cywilny w plenerze nad wodą lub w Pałacu

Efektywne wsparcie w sfinalizowaniu 

formalności z USC

*

YACHT|HELIKOPTER
*

SHOW KULINARNE
Pieczony dzik/sarna w całości-serwis na Sali Balowej

Krewetki na gorąco z patelni-serwis na Sali Balowej

*

LIMUZYNA |TRANSPORT GOŚCI
 Autokary|transport Lotnisko WAW

*
TORT WESELNY

SERWIS BARMAŃSKI
CZEKOLADOWA FONTANNA Z OWOCAMI

BUFETY
Staropolski|Francuski|Frutti di Mare|Sushi

*

ANIMATORZY  DLA DZIECI
KABARETY|ILUZJONIŚCI

MUZYKA
NA ŻYWO 

DJ
SZTUCZNE OGNIE

PRZYJĘCIE POPRAWINY

NA SPECJALNE
ŻYCZENIE

cena do ustalenia



VENECKI OGRÓD



Zapraszamy do kontaktu 

Poniedziałek –sobota
Dyrektor Gastronomii –600 279 579
Kierownik Restauracji – 787 926 898
Niedziela i święta -  601 82 85 81
e-mail: celebracja@veneciapalace.pl

VENECIA PALACE W MEDIACH:

„I faktycznie, Venecia Palace stał się ostatnio jednym

 z najpopularniejszych miejsc wśród nowożeńców,

nie tylko warszawskich.”

„To jedno z najbardziej popularnych, a zarazem

ekskluzywnych miejsc na ślubne bankiety.”

Venecia gwarancja wspaniałych wspomnień

@HotelVeneciaPalace
www.hotelveneciapalace.pl @hotelveneciapalace


