
aby tworzyć najpiękniejsze wspomnienia

oferta

Weselna



     Hotel Bristol Tradition & Luxury to piękne, urokliwe miejsce w sercu rzeszowskiego Rynku. Od 6 lat czerpiemy 
radość z organizacji najpiękniejszych przyjęć weselnych. Na organizację wesela proponujemy salę polską (największą 
salę bankietową) oraz restaurację Folk. Organizujemy przyjęcia od 10 do 400 osób.
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 Przygotowanie i ustawienie sali
 Opiekę koordynatora
 Obsługę kelnerską oraz personel   

sprzątający 
 Obsługę szatni
 Podstawową dekorację stołów ,   

obrusy, serwety, białe pokrowce na   
krzesła, świece, drukowane menu oraz   
numerację stolików na życzenie 
Pary Młodej
 Dekorację bufetów 
 Salę Briefingową oraz Patio  do 

dyspozycji dla Pary Młodej 
 Stoły bankietowe od 8 do 12 osób 
 Scenę o wysokości od 50cm
 Pomoc weddingplanerska  

w pełnym zakresie organizacji przyjęcia 
weselnego
 Powitanie Pary Młodej chlebem 

i solą

 Powitanie wszystkich Gości kieliszkiem 
wina musującego
 Dania wegetariańskie, wegańskie oraz 

bezglutenowe 
 Specjalne menu i kącik zabaw dla 

dzieci
 Animator lub opiekunka dla dzieci    

(dodatkowo płatna)
 Ekran i projektor  do przygotowanych na 

tę okazję prezentacji
 Apartament dla Młodej Pary
 Atrakcyjne ceny noclegów dla Gości 

Weselnych
 Atrakcyjne ceny na niedzielny brunch
 Kolacja z okazji I Rocznicy Ślubu
 Parking dla Gości weselnych gratis* 

(w miarę dostępności)
 Nieograniczona możliwość korzystania 

ze StrefyWeness dla nocujących Gości*
(w siostrzanym Grand Hotel Boutique, 
oddalonym o 3 min.)
 Konsultacje menu z Szefem Kuchni
 Wieczory panieńskie/kawalerskie
 [Specjalna oferta organizacji]

W cenę każdego menu 
wlicza się:

 Dzieci: 
do 4 roku życia gratis
od 5 – 12 lat 50% zniżki

 Nocleg w Apartamencie dla Pary 
Młodej ze śniadaniem do łóżka

 Parking gratis (w miarę dostępności
miejsc parkingowych) 

 Sejf do dyspozycji gości

 Preferencyjne stawki na noclegi
dla gości 

Wynajem sali 
zawiera
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Dwupoziomowa, przestronna sala z parkietem tanecznym i sceną, 
dedykowana przyjęciom do 400 osób

Sala Polska
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Sala restauracji Folk z wyodrębnionym miejscem do tańca, dedykowana przyjęciom 
do 130 osób. 

Restauracja Folk

1. Sala Kogucia | 2. Sala Talerzowa

1
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Propozycja I - 249 PLN/OS.

PRZYSTAWKA ZIMNA SERWOWANA PRZED OBIADEM – JEDNA DO WYBORU 
Terina z łosia, sałatka ziemniaczana z kaparami, cytrynowy coulis 

Pasztet z czerwonej soczewicy, groszek cukrowy, karczochy, dip chrzanowy 
Roladka z indyka faszerowana szpinakiem i suszonymi pomidorami 

Pasztet gęsi, konfitura z jabłek aromatyzowana pomarańczami 
 

ZUPY – JEDNA DO WYBORU 
Domowy rosół, makaron naleśnikowy, zielony groszek, pieczarki 
Bulion wołowo drobiowy,  kołduny (mięsne pierożki z wołowiną )

Zupa grzybowa z warzywami, ziołowe puree, pulpety  cielęce  
Kremowa zupa z białych warzyw, prażone ziarna słonecznika, bruschetta z pomidorami

  
DANIA GŁÓWNE – JEDNO DO WYBORU  

Pieczona polędwiczka wieprzowa, puree z batatów, buraczki graten, ziemniaki z masłem  
i koperkiem, kapusta duszona w winie pieczona w cieście francuskim, sos rozmarynowy   

Rolada z polędwiczki wieprzowej, nadziewana suszonymi pomidorami mozzarellą,  sos serowy,  
puree z zielonego groszku, strudel drożdżowy z ziemniakami, glazurowane marchewki w cytrusowym maśle 

Rolada z polędwiczki wieprzowej faszerowana borowikami, torcik warzywny, ziemniaki z masłem i koperkiem, puree z selera, sos myśliwski   
Schab faszerowany bekonem i pieczarkami, sos pieczeniowy, duet ziemniaków (puree, ziemniaki z masłem i koperkiem),  

groszek cukrowy z masłem   
Pieczony filet indyka, karotka duszona w cytrusowym syropie, sos lazurowy,  
ryż z warzywami pieczony w cieście francuskim, puree z zielonego groszku

   
PROPOZYCJE DAŃ ZA DOPŁATĄ 

Pieczony filet z kaczki, chutney z pieczonych jabłek z pomarańczami,  kluski ziemniaczane faszerowane mozzarellą,  
graten z buraka, groszek cukrowy z masłem - dopłata 15 zł / osoba 

polędwica wołowa pieczona po angielsku, ziemniaczane rosti z bekonem, piure z batatów, grillowane warzywa,   
sos rozmarynowy z czerwonym winem - dopłata 20 zł / osoba 

Pieczony filet z gęsi, puree z czerwonej kapusty, jabłka w karmelu z wiśniami, strudel ziemniaczany,  
sos z czerwonego wina z majerankiem - dopłata - 20 zł / osoba 

   
DESERY 

Czekoladowy torcik, lody waniliowe,  sałatka owocowa 
Gruszka gotowana w białym winie z pomarańczami, lody waniliowe

Śmietankowy torcik  z malinowym puree i lodami waniliowym 
Waniliowa Panna Cotta, sorbet malinowy, owocowy „kawior”

DANIA PRZEKĄSKOWE – GORĄCE SERWOWANE W TRAKCIE TRWANIA WESELA  
(TRZY DO WYBORU W TYM JEDNA ZUPA )

Pieczony filet z łososia, cytrynowe ziemniaki puree, groszek z masłem i ziołami, sos cytrynowy 
Wołowina duszona z warzywami, sos chrzanowy, ziemniaczane kluseczki z buraczkami, pasztet z cukinii, groszek cukrowy z masłem

Polędwiczki wieprzowe  faszerowane szpinakiem i gorgonzolą, puree z zielonego groszku,  
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kluski ziemniaczane z bekonem , sos pieczeniowy 
Policzki wieprzowe duszone w winie z warzywami, ziemniaki puree, fasolka szparagowa z masłem, sos pieczeniowy, sos chrzanowy    

Roladka z indyka faszerowana pieczarkami i szpinakiem, strudel ziemniaczany z kaszą gryczaną,  
sos pieczeniowy z kaparami, brokuły z ziołowym masłem 

Karkówka wieprzowa szpikowana śliwkami,  czerwona  kapusta duszona w winie, kluseczki ziemniaczane, sos pieczeniowy
Konfitowane udo kaczki, kapusta czerwona duszona w winie, ziołowe ziemniaki  piure, sos śliwkowy 

Pieczony filet drobiowy, ryż z warzywami, puree z batatów, zielony groszek z masłem, dip ziołowy z czosnkiem 

PROPOZYCJE  BEZMIĘSNE 
Pieróg z ciasta francuskiego faszerowany kaszą gryczaną z rodzynkami,  

warzywny gulasz z pomidorami, puree z pasternaku - opcja Vege 
Pieczony pasztet  z cukinii, ragout z czerwonej fasoli z pomidorami, zielony groszek z ziołami 

 
PROPOZYCJE DAŃ PRZEKĄSKOWYCH GORĄCYCH SERWOWANYCH W BUFECIE JAKO DRUGA KOLACJA  

Duet pierogów; pierogi ruskie, pierogi z kapustą, pierogi z kaszą 
 

ZUPY  
Barszcz czerwony z pasztecikiem mięsno grzybowym 

Barszcz czerwony z pasztecikiem drożdżowym z kaszą i grzybami 
Zupa gulaszowa węgierska   

PRZEKĄSKI ZIMNE 
Łosoś faszerowany serkiem i młodym szpinakiem 

Śledzie na sałatce z buraczków 
Pasztet mięsny, konfitura żurawinowa  

Karkówka faszerowana śliwkami i majerankiem 
 Pieczony schab z ziołami i czosnkiem   

Roladki drobiowe faszerowane warzywami    
 Roladka drobiowa z suszonym pomidorem i mozzarella  

Polędwiczka wieprzowa faszerowana śliwkami i majerankiem
Pieczony udziec wieprzowy z czosnkiem i ziołami 

kiełbasa wiejska, kabanosy
Sałatka z łososiem pieczonym w sezamie

Sałatka warstwowa z grillowanym kurczakiem, ananasem, sos 
Sałatka wiosenna z marynowanym serem w ziołach i oliwie 

Sałatka capresse (pomidory/ser mozzarella)
 Sosy zimne; musztardowy, chrzanowy, ziołowy winegret, dip czosnkowy  

Ciasta 8 rodzajów 
Owoce  - sezonowe 

NAPOJE ZIMNE I GORĄCE
Soki owocowe, kawa, herbata, woda mineralna w cenie bez limitu  
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PRZYSTAWKA ZIMNA SERWOWANA PRZED OBIADEM – JEDNA DO WYBORU 
Terina z wędzonego pstrąga, sałatka z karczochów z suszonymi pomidorami 

Plastry wołowiny, chrzanowe coulis, pasztet z cukinii
Halibut, ziołowa oliwa, groszek cukrowy, chutney z mango 

ZUPY – PROPOZYCJA JEDNA DO WYBORU 
Bulion drobiowo wołowy, pierożki z gęsiną

Kremowa zupa z pieczonej papryki i pomidorów, grzanka z indykiem panierowana w sezamie 
Borowikowa, tymiankowe puree, pulpecik cielęcy 

  
DANIA GŁÓWNE – JEDNO DO WYBORU  

Pieczony filet z kaczki, chutney z pieczonych jabłek z pomarańczami,  kluski ziemniaczane faszerowane mozzarellą,  
graten z buraka, groszek cukrowy z masłem 

  
Polędwica wołowa pieczona po angielsku, ziemniaczane rosti z bekonem, puree z batatów,  

grillowane warzywa,  sos rozmarynowy z czerwonym winem
    

Pieczony filet z gęsi, puree z czerwonej kapusty, jabłka w karmelu z wiśniami, strudel ziemniaczany, sos z czerwonego wina z majerankiem   

Pieczony filet z łososia,  cytrynowe puree z szafranem, coulis z pieczonych buraczków z cytrusami, sos limonkowy 

  DESERY 
Torcik czekoladowo orzechowy z mango 

Gruszka gotowana w białym winie z pomarańczami, lody waniliowe
Torcik z czekoladą, truskawkowe coulis, puder z białej czekolady 

Waniliowa Panna Cotta, sorbet malinowy, owocowy „kawior”

DANIA PRZEKĄSKOWE – GORĄCE SERWOWANE W TRAKCIE TRWANIA WESELA  
(TRZY DO WYBORU W TYM JEDNA ZUPA)

Pieczony filet z łososia, cytrynowe ziemniaki puree, groszek z masłem i ziołami, sos cytrynowy 
Pieczeń z jelenia, puree z topinamburu, groszek cukrowy z masłem, kluseczki ziemniaczane z buraczkami, sos myśliwski 

Polędwiczki wieprzowe  faszerowane szpinakiem i gorgonzolą, puree z zielonego groszku,  
kluski ziemniaczane z bekonem , sos pieczeniowy 

Policzki wieprzowe duszone w winie z warzywami, ziemniaki puree, fasolka szparagowa z masłem, sos pieczeniowy, sos chrzanowy    
Roladka z indyka faszerowana pieczarkami i szpinakiem, strudel ziemniaczany z kaszą gryczaną,  

sos pieczeniowy z kaparami, brokuły z ziołowym masłem 
Karkówka wieprzowa szpikowana śliwkami,  czerwona  kapusta duszona w winie, kluseczki ziemniaczane, sos pieczeniowy

Konfitowane udo kaczki, kapusta czerwona duszona w winie, ziołowe ziemniaki  puree, sos śliwkowy 
Rolada z indyka faszerowana szpinakiem, ryż z warzywami, puree z batatów, zielony groszek z masłem, dip ziołowy z czosnkiem 

 
 

Propozycja II - 279 PLN/OS.
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PROPOZYCJE  BEZMIĘSNE   
Pieróg z ciasta francuskiego faszerowany kaszą gryczaną z rodzynkami, warzywny gulasz z pomidorami, puree z pasternaku 

Pieczony pasztet  z cukinii, ragout z czerwonej fasoli z pomidorami, zielony groszek z ziołami 

PROPOZYCJE DAŃ PRZEKĄSKOWYCH GORĄCYCH SERWOWANYCH W BUFECIE JAKO DRUGA KOLACJA
Mix  pierogów; pierogi ruskie, pierogi z kapustą, pierogi z kaszą 

 
ZUPY  

Barszcz czerwony z pasztecikiem francuskim/mięso grzyby  
Barszcz czerwony z pasztecikiem drożdżowym z kaszą i grzybami 

Zupa gulaszowa węgierska   
Zupa myśliwska    

PRZEKĄSKI ZIMNE 
Łosoś faszerowany serkiem i młodym szpinakiem 

Śledzie na sałatce z buraczków 
Pasztet mięsny, konfitura żurawinowa  

Karkówka faszerowana śliwkami i majerankiem 
 Pieczony schab z ziołami i czosnkiem   

Roladki drobiowe faszerowane warzywami    
 Roladka drobiowa z suszonym pomidorem i mozzarella  

Polędwiczka wieprzowa faszerowana śliwkami i majerankiem
Pieczony udziec wieprzowy z czosnkiem i ziołami 

kiełbasa wiejska, kabanosy
Sałatka z łososiem pieczonym w sezamie

Sałatka warstwowa z grillowanym kurczakiem, ananasem, sos 
Sałatka wiosenna z marynowanym serem w ziołach i oliwie 

Sałatka capresse (pomidory/ser mozzarella)
 Sosy zimne; musztardowy, chrzanowy, ziołowy winegret, dip czosnkowy  

Ciasta 8 rodzajów 
Owoce  - sezonowe 

NAPOJE ZIMNE I GORĄCE
Soki owocowe, kawa, herbata, woda mineralna w cenie bez limitu  
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PRZYSTAWKA ZIMNA SERWOWANA PRZED OBIADEM – JEDNA DO WYBORU 
Halibut, karczochy, groszek cukrowy, cytrynowe coulis z szafranem 

Półgęsek, chutney ze śliwkami , piklowane jabłko z korzeniami 
Wolno gotowana wołowina, sałatka ziemniaczana z buraczkami, kapary, chrzan 

ZUPY – PROPOZYCJA JEDNA DO WYBORU 
Bulion z grzanką paryską, faszerowana pieczarkami i wędzonym łososiem 

Krem z zielonych szparagów, krewetkowe grzanki 
Kremowa zupa z topinamburu, bruschetta z grillowaną cukinią 

  
DANIA GŁÓWNE – JEDNA DO WYBORU  

Pieczeń z dzika, kulebiak drożdżowy z kaszą, borowiki duszone w śmietanie,  
kapusta duszona w białym winie, puree z selera, sos myśliwski z rozmarynem 

Polędwica z dorsza, puree z marchewki z cytrusami, suflet szpinakowy, sos maślany, strudel ziemniaczany z ziołami     
Pieczony filet z kaczki, chutney z pieczonych jabłek z pomarańczami,   

kluski ziemniaczane faszerowane mozzarellą, graten z buraka, groszek cukrowy z masłem  
polędwica wołowa pieczona po angielsku, ziemniaczane rosti z bekonem, puree z batatów,  

grillowane warzywa,  sos rozmarynowy z czerwonym winem     
Pieczony filet z gęsi, puree z czerwonej kapusty, jabłka w karmelu z wiśniami,  

strudel ziemniaczany, sos z czerwonego wina z majerankiem   
Pieczony filet z łososia,  cytrynowe puree z szafranem, coulis z pieczonych buraczków z cytrusami, sos limonkowy 

  DESERY 
Gruszka gotowana w pomarańczach, tiramisu, lody waniliowe 

Torcik czekoladowo orzechowy z mango 
Gruszka gotowana w białym winie z pomarańczami, lody waniliowe

Torcik z czekoladą, truskawkowe coulis, puder z białej czekolady 
Waniliowa Panna Cotta, sorbet malinowy, owocowy „kawior”

DANIA PRZEKĄSKOWE – GORĄCE SERWOWANE W TRAKCIE TRWANIA WESELA  
(TRZY DO WYBORU W TYM JEDNA ZUPA)

Pieczony filet z łososia, cytrynowe ziemniaki puree, groszek z masłem i ziołami, sos cytrynowy 
Pieczeń z jelenia, puree z topinamburu, groszek cukrowy z masłem, kluseczki ziemniaczane z buraczkami, sos myśliwski 

Pieczony comber jagnięcy, cukinia faszerowana serem, polenta z ziołami, czosnkowe puree, sos rozmarynowy 
Polędwiczki wieprzowe  faszerowane szpinakiem i gorgonzolą, puree z zielonego groszku, kluski ziemniaczane z bekonem , sos pieczeniowy 

Policzki wieprzowe duszone w winie z warzywami, ziemniaki puree, fasolka szparagowa z masłem, sos pieczeniowy, sos chrzanowy    
Roladka z indyka faszerowana pieczarkami i szpinakiem, strudel ziemniaczany z kaszą gryczaną,  

sos pieczeniowy z kaparami, brokuły z ziołowym masłem 
Karkówka wieprzowa szpikowana śliwkami,  czerwona  kapusta duszona w winie, kluseczki ziemniaczane, sos pieczeniowy

Konfitowane udo kaczki, kapusta czerwona duszona w winie, gnocchi z buraczkami, sos śliwkowy, puree z selera  
Rolada z indyka faszerowana szpinakiem, ryż z warzywami, puree z batatów, zielony groszek z masłem, dip ziołowy z czosnkiem 

Propozycja III - 309 PLN/OS.
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PROPOZYCJE  BEZMIĘSNE   
Pieróg z ciasta francuskiego faszerowany kaszą gryczaną z rodzynkami, warzywny gulasz z pomidorami, puree z pasternaku 

Pieczony pasztet  z cukinii, ragout z czerwonej fasoli z pomidorami, zielony groszek z ziołami 

PROPOZYCJE DAŃ PRZEKĄSKOWYCH GORĄCYCH SERWOWANYCH W BUFECIE JAKO DRUGA KOLACJA
Mix  pierogów; pierogi ruskie, pierogi z kapustą, pierogi z kaszą 

 
ZUPY  

Barszcz czerwony z pasztecikiem francuskim/mięso grzyby  
Barszcz czerwony z pasztecikiem drożdżowym z kaszą i grzybami 

Zupa gulaszowa węgierska   
Zupa myśliwska 

PRZEKĄSKI ZIMNE 
Pieczony łosoś – faszerowany

Jesiotr faszerowany 
Pieczone przepiórki, faszerowane   

Śledzie na sałatce owocowo warzywnej 
Pieczony udziec wieprzowy z czosnkiem i ziołami 

Comber jagnięcy, dip czosnkowy  
Pasztet z dziczyzny, gruszki w occie 

Karkówka faszerowana śliwkami i majerankiem 
 Pieczony schab z ziołami i czosnkiem   

Roladki drobiowe faszerowane warzywami    
 Roladka drobiowa z suszonym pomidorem i mozzarella  

Polędwiczka wieprzowa faszerowana śliwkami i majerankiem
kiełbasa wiejska, kabanosy

krewetki w pomidorach z ziołami 
małże w czosnkowo ziołowej oliwie

Sałatka z łososiem pieczonym w sezamie
Sałatka warstwowa z grillowanym kurczakiem, ananasem, sos 

Sałatka wiosenna z marynowanym serem w ziołach i oliwie 
Sałatka capresse (pomidory/ser mozzarella)

 Sosy zimne; musztardowy, chrzanowy, ziołowy winegret, dip czosnkowy  
Ciasta 8 rodzajów 

Owoce - sezonowe 

NAPOJE ZIMNE I GORĄCE
Soki owocowe, kawa, herbata, woda mineralna w cenie bez limitu
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Propozycja IV - 379 PLN/OS.

PRZYSTAWKA ZIMNA SERWOWANA PRZED OBIADEM – JEDNA DO WYBORU 
Halibut, karczochy, groszek cukrowy, cytrynowe coulis z szafranem 

Półgęsek, chutney ze śliwkami , piklowane jabłko z korzeniami 
Wolno gotowana wołowina, sałatka ziemniaczana z buraczkami, kapary, chrzan

ZUPY – PROPOZYCJA JEDNA DO WYBORU 
Bulion z grzanką paryską, faszerowana pieczarkami i wędzonym łososiem 

Krem z zielonych szparagów, krewetkowe grzanki 
Kremowa zupa z topinamburu, bruschetta z grillowaną cukinią  

  
DANIA GŁÓWNE – JEDNO DO WYBORU  

Pieczeń z dzika, kulebiak drożdżowy z kaszą, borowiki duszone w śmietanie, kapusta duszona w białym winie,  
puree z selera, sos myśliwski z rozmarynem 

Polędwica z dorsza, puree z marchewki z cytrusami, suflet szpinakowy, sos maślany, strudel ziemniaczany z ziołami     
Pieczony filet z kaczki, chutney z pieczonych jabłek z pomarańczami, kluski ziemniaczane faszerowane mozzarellą,  

graten z buraka, groszek cukrowy z masłem  
Polędwica wołowa pieczona po angielsku, ziemniaczane rosti z bekonem, puree z batatów, grillowane warzywa,   

sos rozmarynowy z czerwone wino     
Pieczony filet z gęsi, puree z czerwonej kapusty, jabłka w karmelu z wiśniami, strudel ziemniaczany,  

sos z czerwonego wina z majerankiem   
Pieczony filet z łososia,  cytrynowe puree z szafranem, coulis z pieczonych buraczków z cytrusami, sos limonkowy 

  DESERY 
Gruszka gotowana w pomarańczach, tiramisu, lody waniliowe 

Torcik czekoladowo orzechowy z mango 
Gruszka gotowana w białym winie z pomarańczami, lody waniliowe

Torcik z czekoladą, truskawkowe coulis, puder z białej czekolady 
Waniliowa Panna Cotta, sorbet malinowy, owocowy „kawior”

DANIA PRZEKĄSKOWE – GORĄCE SERWOWANE W TRAKCIE TRWANIA WESELA  
(TRZY DO WYBORU W TYM JEDNA ZUPA)

Pieczony filet z łososia, cytrynowe ziemniaki puree, groszek z masłem i ziołami, sos cytrynowy 
Pieczeń z jelenia, puree z topinamburu, groszek cukrowy z masłem, kluseczki ziemniaczane z buraczkami, sos myśliwski 

Pieczony comber jagnięcy, cukinia faszerowana serem, polenta z ziołami, czosnkowe puree, sos rozmarynowy 
Polędwiczki wieprzowe  faszerowane szpinakiem i gorgonzolą, puree z zielonego groszku, kluski ziemniaczane z bekonem, sos pieczeniowy 

Policzki wieprzowe duszone w winie z warzywami, ziemniaki puree, fasolka szparagowa z masłem, sos pieczeniowy, sos chrzanowy    
Roladka z indyka faszerowana pieczarkami i szpinakiem, strudel ziemniaczany z kaszą gryczaną,  

sos pieczeniowy z kaparami, brokuły z ziołowym masłem 
Karkówka wieprzowa szpikowana śliwkami,  czerwona  kapusta duszona w winie, kluseczki ziemniaczane, sos pieczeniowy

Konfitowane udo kaczki, kapusta czerwona duszona w winie, gnocchi z buraczkami, sos śliwkowy, piure z selera  
Rolada z indyka faszerowana szpinakiem, ryż z warzywami, puree z batatów, zielony groszek z masłem, dip ziołowy z czosnkiem 
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PROPOZYCJE  BEZMIĘSNE   
Pieróg z ciasta francuskiego faszerowany kaszą gryczaną z rodzynkami, warzywny gulasz z pomidorami, puree z pasternaku 

Pieczony pasztet  z cukinii, ragout z czerwonej fasoli z pomidorami, zielony groszek z ziołami 

ZUPY  
Barszcz czerwony z pasztecikiem francuskim/mięso grzyby  

Barszcz czerwony z pasztecikiem drożdżowym z kaszą i grzybami 
Zupa gulaszowa węgierska   

Zupa myśliwska 

PRZEKĄSKI ZIMNE 
Pieczony łosoś – faszerowany

Jesiotr faszerowany 
Pieczone przepiórki, faszerowane   

Śledzie na sałatce owocowo warzywnej 
Pieczony udziec wieprzowy z czosnkiem i ziołami 

Comber jagnięcy, dip czosnkowy  
Pasztet z dziczyzny, gruszki w occie 

Karkówka faszerowana śliwkami i majerankiem 
 Pieczony schab z ziołami i czosnkiem   

Roladki drobiowe faszerowane warzywami    
 Roladka drobiowa z suszonym pomidorem i mozzarella  

Polędwiczka wieprzowa faszerowana śliwkami i majerankiem
kiełbasa wiejska, kabanosy

krewetki w pomidorach z ziołami 
małże w czosnkowo ziołowej oliwie

Sałatka z łososiem pieczonym w sezamie
Sałatka warstwowa z grillowanym kurczakiem, ananasem, sos 

Sałatka wiosenna z marynowanym serem w ziołach i oliwie 
Sałatka capresse (pomidory/ser mozzarella)

 Sosy zimne; musztardowy, chrzanowy, ziołowy winegret, dip czosnkowy  
Ciasta 8 rodzajów 

Owoce  - sezonowe 

BUFET GORĄCY WYSTAWIONY PO PIERWSZEJ KOLACJI - DANIA BEZMIĘSNE 
Trio pierogów; ruskie, z kapustą, kaszą i skwarkami

Kluski gnocchi, szpinak z pomidorami 
Cukinia faszerowana pomidorami i serem

Pulpeciki z prosa, gulasz z czerwonej fasoli  

NAPOJE ZIMNE I GORĄCE
Soki owocowe, kawa, herbata, woda mineralna w cenie bez limitu
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Bufety tematyczne
dodatkowe propozycje przyjęć bankietowych

dla 50 osób

pieczony jesiotr faszerowany wędzonym łososiem/cała tusza  

pieczona wołowina/grzyby marynowane 

pieczona perliczka/prawdziwki/zioła 

rolada z kaczki/wątróbka/śliwki/jabłka/zioła    

przepiórki faszerowane/jajka przepiórcze/zioła/żurawina/bekon 

kurczak faszerowany/morela/śliwki/zioła

golonki wieprzowe w galarecie  

udziec wieprzowy pieczony/zioła/czosnek//śliwka/morela      

karkówka wieprzowa szpikowana/śliwki/majeranek 

schab faszerowany/morele/zioła  

tradycyjna sałatka jarzynowa 

sosy; chrzanowy/czosnkowy/żurawinowy/ziołowy winegret 
 

proziaki/masło 

smalec/ marynowane warzywa 

Vitello Tonato – pieczona cielęcina/sos tuńczykowy/ kapary  

Łosoś faszerowany/serek mascarpone/warzywa  

ośmiorniczki w oliwie/suszone pomidory  

pieczony comber jagnięcy/humus z czerwonej fasoli/dip czosnkowy 
 

marynowane oliwki/zioła/oliwa/czosnek  

grillowane warzywa/cukinia/papryka/marchew/pieczarki/oliwa 

sałatka caprese – pomidory/ser mozzarella/oliwki/bazylia/oliwa

sałatka nicejska/warzywa/jajka/tuńczyk  

sałatka śródziemnomorska /małże/krewetki/ośmiornica/ 
makaron/dresing

szynka parmeńska/melon/orzechy/miętowy winegret  

sery pleśniowe dojrzewające/ musztarda owocowa 

marynowany ser/cukinia/suszone pomidory/zioła/oliwa  

filety z halibuta/karczochy/kapary/oliwa  

marynowane krewetki/ humus z cieciorki/sala z pomidorów  

małże królewskie/ białe wino/zioła/pomidory  

paluszki grissini

ciabata/oliwa 
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Bufet Podkarpacki 

cena bufetu  5000 PLN

Bufet Śródziemnomorski

cena bufetu  5500 PLN



Serdecznie 
zapraszamy.
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     Hotel Bristol Tradition & Luxury
Rzeszów, ul. Kopernika 12 

tel.: 17 250 00 80
mail: marketing@bristol-rzeszow.pl

www.bristol-rzeszow.pl


