
 

 

 

 

OFERTA WESELNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KAŻDA PARA MŁODA JEST WYJATKOWA  

 

Niezwykły ślub i niezwykła miłość sprawią, że ten dzień będzie naprawdę 

doskonały. Pomożemy Państwu to spełnić.  

Chcemy podzielić się  naszym uroczym miejscem, jakim jest  Hotele Willa Port 

art&Business**** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oferujemy prestiżowe miejsce w centrum miasta, elegancką i klimatyzowaną salę, 

długoletnie doświadczenie, wykfalifikowaną kadrę, indywidualne podejście do 

klienta, wyśmienite potrawy, wyjątkowe menu, kreatywność i świeżość w działaniu 

a także opiekę Event Managera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 WILLA PORT  posiada 84 przestronnych pokoi  wyposażonych w TV z płaskim 

ekranem na pilota, klimatyzację, minibar, sejf, duże okna,  kosmetyki do kąpieli, 

suszarki, duże tarasy widokowe z wygodnym. Dodatkowo dla gości hotelowych 

udostępniona jest prasowalnia, lobby z widokiem na jezioro, basen solankowy, 

sauna sucha, sauna mokra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESTAURACJA AQUA MARINA 

To wyjątkowa i klimatyczna restauracja z widokiem na jezioro. Na co dzień serwuje 

bogate bufety śniadaniowe z elementami regionalnego menu oraz produktami 

własnoręcznie przygotowanymi przez naszą wykfalifikowaną kadrę, jak i 

smakowite obiadokolacje dla gości hotelowych. Organizowane są tu jubileusze, 

wieczory tematyczne czy wesela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dla Nowożeńców zapewniamy prezent w postaci chlebka weselnego oraz noclegu 

ze śniadaniem.  

Dzieci do lat 3 nie płacą za menu zaś  dzieci do lat 12 otrzymują zniżkę w postaci 

50% ceny menu.  

Oferujemy rabaty na noclegi dla gości weselnych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Menu I – 180 z.ł/os. 

Dania serwowane  

Zupa  

Bulion drobiowy z kluseczkami, jarzynami i koprem ogrodowym  

Dania gorące 

Karczek wieprzowy pieczony w sosie z zielonego pieprzu  z bukietem 

królewskich warzyw oraz z ziemniakami z wody z masłem i koperkiem Lub 

Filet z kurczaka z serem pleśniowym z sosem paprykowym  z ziemniakami 

pieczonymi i grillowanymi warzywami 

Dania ciepłe w bufecie  

Dorsz grillowany w sosie serowym 

Sznycelki z kurczaka pieczone w sosie szafranowym 

Żeberka wieprzowe w miodowej marynacie z grillowaną gruszką 

Nuggetsy z kurczaka  

Ziemniaki gotowane z pesto koperkowym 

Ryż kolorowy z warzywami i prażonymi ziarnami słonecznika 

Bukiet warzyw blanszowanych z masłem czosnkowym  

 

Dania zimne w bufecie 

Tatar z wędzonego pstrąga podawany na carpaccio z ogórka  

Rolada z  szynki wieprzowej z cukinią i oliwkami  

Polędwiczki wieprzowe po angielsku z sosem z żurawiny i ziarnami jałowca  

Kurczak faszerowany morelą, listkami mięty  

Pasztet z soczewicy z kosteczkami żółtego sera 

Terina z szczupaka nadziewana mięsem kraba  



Matyjas z kosteczkami cebuli białej podawany z grzybami marynowanymi  

Sałata kolorowa  z grillowanym kurczakiem i miodowym sosem winegret  

Bukiet kolorowych  sałat z owocami, serem feta z winegretem ziołowym  

Sałatka jarzynowa klasyczna otulona tortillą  

 

Danie gorące ( godzina podania do ustalenia ) 

Zupa z czerwonej soczewicy z prażonym bekonem Lub Żurek na zakwasie z 

prażoną białą kiełbasą pachnący majerankiem  

 

 

 

 

  



Menu II – 220 zł./os. 

Dania Serwowane 

Przystawka  

Carpaccio z buraków pieczonych w soli morskiej w miodzie z kozim serem z 

winegretem tymiankowym Lub Pasztet staropolski z konfiturą z żurawiny na 

chrupiącej grzance 

Zupa  

Rosół wołowo drobiowy z makaronem domowym i jarzynami Lub Krem z białych 

warzyw z prażonymi płatkami migdałów   

 

Dania główne  

Polędwiczki wieprzowe  pieczone z sosem z suszonych pomidorów z kolorowym 

ryżem i surówką z kapusty białej Lub Kurczak  grillowany z sosem z grzybów 

leśnych z bukietem gorących warzyw  z ziemniakami piure  

 

Dania ciepłe w bufecie  

Dorsz  pieczony w sosie pieprzowym 

Zrazy z kurczaka w złocistej skórce 

Szynka wieprzowa pieczona w sosie myśliwskim  

Polędwiczki drobiowe grillowane z bukietem warzyw sezonowych 

Nuggetsy z kurczaka  

Ziemniaki z wody z masłem i koperkiem 

Bukiet warzyw królewskich  

Kasza kuskus z masłem klarowanym  

 



Dania zimne w bufecie 

Kurczak nadziewany papryką i serem gorgonzola  

Karczek wieprzowy wędzony  

Schab wieprzowy pieczony ze śliwkami w otulinie  kolorowego pieprzu  

Rolada z kaczki nadziewana wiśniami  

Siekany tatar ze śledzia z kaparami i oliwkami na bagietce 

Matiasy w oliwie z suszonymi pomidorami i prażoną cebulą 

Flan  warzyw z kozim serem 

Pstrąg wędzony w hotelowej wędzarni na sałatce z selera 

Pasztet wieprzowy z grillowaną gruszką 

 

Bufet sałatkowy 

Sałaty: lodowa, endywia, rukola, dębowa, roszponka,  

Warzywa/ owoce: pomidor, ogórek, marchewka, cebula, papryka, szczypior, 
melon, ananas, gruszka 

Pikle: papryka, pieczarki, oliwki zielone/czarne, ogórki, kukurydza 

Sosy: winegret, jogurtowo czosnkowy, balsamiczny, oliwa z oliwek,  

Dodatki: ser feta, mozzarella, kurczak / ryba grillowana,  pestki dyni, grzanki, 
kiełki, orzechy, masło, pieczywo 

 

Dania gorące (godzina podania do ustalenia ) 

Żurek na białej kiełbasie na zakwasie z majerankiem  

 

 

 

 



Menu III – 270 zł/os 

 
Przystawka 
Carpaccio z wołowiny z sosem jałowcowym z płatkami pekorino i 
marynowanym podgrzybkiem Lub Tatar z łososia podany na chrupiącej 
grzance w towarzystwie liści rukoli. 

 

Zupa 

Wykwintny krem marchewkowo pomarańczowy z prażonymi płatkami 
migdałów Lub Rosół wołowo drobiowy aromatyzowany grzybami suszonymi 
z domowym makaronem i zieleniną ogrodową 
 
II danie   

Polędwiczki wieprzowe marynowane w porto i tymianku z sosem z suszonych 
pomidorów z torcikiem z pieczonego ziemniaka i różyczkami brokuła Lub 
Udko kaczki berberyjskiej konfit z sosem rumianym z kardamonem i soczystą 
wiśnią z modrą kapustą czerwoną i piure ziemniaczanym  
 
Deser 

Semi fredo z konfiturą malinową Lub Torcik Paviovej z kremem mascarpone i 
owocami   
 

Dania gorące serwowane w bufecie 

Sandacz  w sosie kokosowym z żółtym curry z szalotką i fenkułem 
Karczek wieprzowy marynowany w czerwonym martini i owocach jałowca 
podawany karmelizowaną gruszką w żubrówce  
Nuggetsy z kurczaka  
Wykwintny Kurczak marynowany w cydrze i sosie sambal 
Pierogi ze szpinakiem i serem feta z masłem miętowym 
Cukinia faszerowana ryżem szafranowym 
Kluseczki ziemniaczane z oliwą ryżową 
Ziemniaki z wody aromatyzowane masłem szałwiowym 
Zapiekane warzywa pod pierzynką mozzarelli 
 
Dania zimne w bufecie 

Różyczki z łososia grawlax podawane na carpaccio z ananasa  



Flan warzywny z serem kozim 
Caprese – plastrami pomidora przełożone serem mozarella 
Matiasy  w oleju lnianym z szalotką i podgrzybkiem marynowanym 
Tymbaliki wieprzowe z galaretką chrzanową 
Pasztet z królika z cykorią z konfiturą z jarzębiny  
Kurczak faszerowany  szpinakiem i suszonymi pomidorami 
Schab wieprzowy marynowany w sosie teriyaki  z karczochami 
Terrina z karkówki ze śliwkami aromatyzowanymi calvadosem 
Bruschetta z pomidorową salsą i bazyliowym pest 

Bukiet sałat z kurczakiem, koprem włoskim w kolendrowym winegrecie 

Roszponka z kozim serem z gruszką i kremem balsamicznym 

Bukiet sałat z różyczkami brokuła,  oliwkami z serem pleśniowym z sosem 
żurawinowym 
Kolorowe sałaty z pomidorem gruszkowym, kolorową papryką i winegrettem 
Sałatka z melona kantalupa, fety, chrupiącej szynki szwardzwardzkiej  
 

Desery serwowane w bufecie 

Beza pavlovej z maskarpone i owocami 

Krem truskawkowy emulgowany czekolada z aromatem mięty 

Sernik wiedeński opalany karmelizowanym cukrem  

Ciasto czekoladowe  

Jabłecznik na półkruchym cieście 

Ptasie mleczko  

Owoce świeże    

 

Danie gorące (  godzina podania do ustalenia ) 

Flaki wołowe na rosole z białymi warzywami  

 

 

 

 



 

Pakiety napoi 

Pakiet napoi bezalkoholowych    Cena: 29zł  / 

osoba 

Woda gazowana i niegazowana z limonką, cytryną i miętą  

soki owocowe (pomarańcz, jabłko, grejpfrut, czarna porzeczka, pomidor) 

napoje gazowane (pepsi, mirinda, 7up,  tonic, bitter lemon) 

kawa (espresso, cappuccino, latte), herbata  (czarna, zielona, miętowa, owocowa) 

 

Pakiet napoi bezalkoholowych z winem  Cena: 57zł / osoba 

Woda gazowana i niegazowana z limonką, cytryną i miętą  

soki owocowe (pomarańcz, jabłko, grejpfrut, czarna porzeczka, pomidor) 

napoje gazowane (pepsi, mirinda, 7up,  tonic, bitter lemon) 

kawa (espresso, cappuccino, latte), herbata  (czarna, zielona, miętowa, owocowa) 

wino domu białe i czerwone lub piwo 

 

Pakiet napoi z alkoholem opcja I     Cena :89zł / osoba 

Woda gazowana i niegazowana z limonką, cytryną i miętą  

soki owocowe (pomarańcz, jabłko, grejpfrut, czarna porzeczka, pomidor) 

napoje gazowane (pepsi, mirinda, 7up,  tonic, bitter lemon) 

kawa (espresso, cappuccino, latte), herbata  (czarna, zielona, miętowa, owocowa) 

wino domu białe i czerwone, piwo, wódka 

 

Pakiet napoi z alkoholem opcja II               Cena: 125zł / osoba 

Woda gazowana i niegazowana z limonką, cytryną i miętą  

soki owocowe (pomarańcz, jabłko, grejpfrut, czarna porzeczka, pomidor) 

napoje gazowane (pepsi, mirinda, 7up,  tonic, bitter lemon) 

kawa (espresso, cappuccino, latte), herbata  (czarna, zielona, miętowa, owocowa) 

wino domu białe i czerwone, piwo, wódka  

gin, rum, tequila, whisky, martini, owocowe likiery alkoholowe 

 

*na wyżej wymienionych alkoholach podczas uroczystości przygotowujemy                                   

klasyczne drinki i koktajle takie jak: Mojito, Cuba Libre, Tequila Sunrise i inne. 

 

Welcome drink         Cena 12zł /osoba 
Do wyboru: Kieliszek prosseco, kir royal, bellini, campari orange  

 

 

Jeśli zdecydują się Państwo na własny alkohol                

pobierana jest opłata korkowa  w wysokości 29zł  za osobę. 



 

 

Dołożymy wszelkich starań, 

 by ten dzień był najwspanialszy w Waszym życiu.  

 

 

 

 

 

Wyjątkowe chwile w wyjątkowej oprawie w Hotelu Willa Poart art.&Business**** 

Beata Horodyłowska 

Te. Biuro +48 642 46 14 

Mob. 508 630 227 

b.horodylowska@condohotels.pl 

www.willapot.pl  

mailto:b.horodylowska@condohotels.pl
http://www.willapot.pl/


 


