OFERTA KOMUNIJNA

Villa Antonina
Ul. Obrońców Westerplatte 36A,
Sopot
Tel.: 58 710 00 09

ubranka | www.aqademia.eu

E-mail: hotel@VillaAntonina.pl

Komunia

Dzień ślubu jest jednym z najważniejszych dni w życiu każdego z nas.
Potrafimy sprawić, aby ta uroczystość została w pamięci Państwa i Państwa Gości
jako wyjątkowe wydarzenie.

Potrafimy sprawić, aby ta uroczystość została w pamięci
Państwa i Państwa Gości jako wyjątkowe wydarzenie.

Przyjęcia weselne organizowane są w przestronnych i klimatyzowanych pomieszczeniach:
Nasze doświadczenie, profesjonalizm, dokładne

restauracji, holu głównym i sali barowej. Do użytku gości jest otwarty parking z nowym

poznanie oczekiwań naszych gości oraz indywidualna

podjazdem i kameralnym ogrodem.

pomoc w przygotowaniach zapewnią świadczenie usług
na najwyższym poziomie.

Atutem jest możliwość zorganizowania wymarzonego ślubu i wesela w przepięknej
propozycje
można dowolnie modyfikować,
prywatnej atmosferze VilliNasze
Antoniny
i otoczenia.
abygości
stworzyć
ofertę idealnie
dopasowaną
do Państwa
Proponujemy Państwu wynajęcie dla Waszych
wszystkich
12 pokoi
Villi Antonina.
potrzeb. W razie pytań jesteśmy

Taki komfort to jedyne 5000 – 6500 PLN (w zależności od miesiąca)
Wygodne, przestrzenne pokoje,
śniadanie w cenie pokoju.

do Państwa dyspozycji.

Organizujemy do 70 osób

(w hotelu zapewniamy nocleg od 30 gości).

Menu 1
PRZYSTAWKA

Sałatka caprese z oliwą bazyliową
ZUPA

Consume drobiowe z domowym makarone
i kąskami indyka

Menu 2
PRZYSTAWKA

Tatar z łososia wędzonego z avocado i sosem
miodowo-musztardowym
ZUPA

Krem z pomidorów pelati z łezką śmietany

DANIE GŁÓWNE

Pieczona polędwiczka wieprzowa w sosie grzybowym ,
podawana z ziemniaczanym gratine oraz kompozycj
sałat z sosem vinegrette
DESER

Mus czekoladowy, domowe bezy,
owoce sezonowe, sos malinowy
PAKIET NAPOI

Kawa, herbata, woda, soki
Cena: 135 zł/os.

DANIE GŁÓWNE

Medaliony z indyka pieczone w bekonie podawane
z sosem wiśniowo -imbirowym, sałatka ze świezych warzyw
oraz ziemniakami pieczonymi
DESER

Szarlotka z ekologicznych jabłek z lodami waniliowymi
i bitą śmietaną
PAKIET NAPOI

Kawa, herbata, woda, soki
Cena: 145 zł/os.

Menu 3
PRZYSTAWKA

Pierś z kaczki barberyjskiej pieczona na różowo
z rukolą i sosem tymiankowym na czerwonym winie
ZUPA

Krem z pieczonego kalafiora z koprem Włoskim
i grzankami czosnkowymi
DANIE GŁÓWNE

Łosoś pieczony z pomidorami concasse podawany
z purre ziemniaczanym i bukietem warzyw
w sosie berneńskim
DESER

Lody z domową konfiturą wiśniową
i słonym karmelem
PAKIET NAPOI

Kawa, herbata, woda, soki
Cena: 160 zł/os.
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Bufet 1
Tortilla z wędzonym łososiem i twarożkiem ziołowym
z avocado i suszonymi pomidorami
Wędzone filety z pstrąga z sałatką ze świeżych ogórków
Sałatka grecka

Bufet 2
Łosoś marynowany w cytrynie z zielonym pieprzem
Trio śledziowe
Kompozycja sałat ogrodowych z awokado
suszonymi pomidorami i dresingiem winegret

Sałatka cezar z grillowanym kurczakiem

Sałatka z grillowanych polędwiczek z rukolą i oliwą z oliwek

Szpinakowa rolada z indyka z białym sere
i świeżą bazylią

Pasztet z dziczyzny

Pieczony schab w ziołach faszerowany kurkami

Roladka wieprzowa z zielonym pieprzem

Marynowane warzywa

Marynowane warzywa

Masło smakowe

Masło smakowe

Mix pieczywa

Mix pieczywa

Cena: 60 zł /osoba

Cena: 70 zł /osoba

P rzykładowe Menu w formie bufetu
DANIA GORĄCE

Krem z kiszonego ogórka ze słodką śmietaną
Filet z dorsza, sos cytrynowy
Pierś z kurczaka marynowana owinięta szynką
parmeńską, sos pomidorowy

Wędzony indyk
Schab gotowany sous – vide
Masło, pieczywo
Marynowane warzywa

Pieczony schab wieprzowy, sos żurawinowy

DESERY

Grillowane warzywa

Domowa szarlotka

Kolorowy ryż

Panna cotta malinowa

Pieczone ziemniaki

Mus czekoladowy

ZIMNE PRZEKĄSKI

Filetowane owoce

Sałatka cezar z kurczakiem
Sałatka grecka
Tortilla warzywna
Tatar z łososia

PAKIET NAPOI

Kawa, herbata, woda, soki

Cena: 160 zł /os.

(OFERTA DOSTĘPNA POWYŻEJ 40 OSÓB | DOSTOSOWANY DO POTRZEB KLINETA)

Desery
CIASTA I OWOCE
(desery indywidualne dobrane do klienta)

3 rodzaje ciasta w papilotkach:
(Na przykład: Mus z czekolady belgijskiej
z wiśniami i cynamonem, Chia na mleczku kokosowym
z musem mango, Black forest , Tradycyjny
sernik lub Tiramisu z gorzkiej czekolady)
Filetowane owoce lub salatka owocowa
( do wyboru)
35 zł/os.

Napoje
OPCJA ROZLICZANIA ALKOHOLI
WEDŁUG ILOŚCI WYDANEJ:

Wino domowe 0,7l
Wódka Wyborowa 0,7l

45 zł
65 zł

OPCJA „OPEN BAR” I (DO 8 H)

Wino, wódka, piwo

65 zł/osoba

OPCJA „OPEN BAR” II (DO 8 H)

Wino, wódka, whisky, gin, rum,
tequila, piwo, vermouth
95 zł/osoba
OPCJA KORKOWEGO

25 -35 zł wydana butelka

Zapraszamy
W razie ewentualnych pytań prosimy o kontakt z Moniką Wójcik
email: hotel@ villaantonina.pl
tel: : 58 710 00 09
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