
Oferta Weselna
Hotelu Gorczowski

2024

Stefana Batorego 35
41-506 Chorzów

+48 32 345 21 37
+48 609 311 700

eventy@hotelgorczowski.pl



Stefana Batorego 35
41-506 Chorzów

+48 32 345 21 37
+48 609 311 700

eventy@hotelgorczowski.pl



Pokój dla Nowożeńców
Śniadanie do pokoju dla Młodej Pary 
Wino oraz świeże owoce w pokoju
Voucher dla Nowożeńców na kolację z okazji pierwszej rocznicy ślubu
Voucher do strefy SPA
5% rabatu na kolejne przyjęcie

Zorganizuj wesele na jednej z naszej sal. 
Do każdej rezerwacji pakietu dodajemy w prezencie:

Dodatkowo oferujemy
Podstawowa dekoracja 
Brak opłaty za menu dla dzieci w wieku do 3 lat
50% zniżki na menu od 3-7 lat
Atrakcyjne ceny pokoi dla Gości weselnych
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Zorganizuj wesele marzeń w Hotelu Gorczowski. Wnętrza Hotelu Gorczowski są doskonałym miejscem
na organizację kameralnego, kilkuosobowego przyjęcia dla najbliższych, po wesele dla 350 osób. Hotelowa
restauracja oraz sala bankietowa dają bowiem szerokie możliwości aranżacji przestrzeni. 

Hotelowy ogród to malowniczy plener dla przyjęć weselnych. Zarówno w nim,
 jak i na przeszklonym patio zorganizować można plenerowe zaślubiny.

Bogaty wybór menu, bufety tematyczne i specjalna oferta dla najmłodszych są odpowiedzią na różnorodne
potrzeby naszych Gości.

Zaplecze w postaci 60 miejsc noclegowych oraz przestronny parking dla 100 samochodów pozwala
komfortowo przenocować przyjezdnych Gości. 
Przestrzenie restauracji oraz sali bankietowej umożliwiają realizację rozmaitych pomysłów na dekoracje
weselne, a także komfortowe rozmieszczenie dodatków w postaci księgi gości, zdjęć Nowożeńców,
fotobudki, czy kącika zabaw dla dzieci.

Wszystkiego dopełnia doskonała lokalizacja Hotelu Gorczowski - położenie w aglomeracji górnośląskiej,
z szybkim dojazdem z dróg: A4 Kraków-Wrocław i DTŚ Katowice-Gliwice. Bezpośrednie wyjście
z hotelowego ogrodu do parku dodaje natomiast organizowanym przyjęciom uroku.
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POZNAJ NASZE PROPOZYCJE
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PAKIET TRADYCYJNY ŚLĄSKI     
345 zł/os.

Przystawka
Hekele podane na marynowanym plastrze pajdy
chleba 

Zupa 
Śląski rosół wołowo – drobiowy z makaronem 

Danie główne (2 szt./os.)
Śląska rolada wołowa 
Udko z kaczki w aromacie pomarańczy 
Tradycyjny kotlet schabowy
Pieczeń wieprzowa w aromacie czosnku 
Dodatki skrobiowe:
Kluski śląskie jasne i ciemne
Panczkraut 

Sos
Pieczeniowy ciemny
Sos grzybowy

Surówki
Buraczki z chrzanem 
Kapusta czerwona gotowana 
Mizeria na jogurcie ze świeżym koperkiem

Deser
Cytrynowy krem z dodatkiem sezonowych owoców
Tort (dodatkowo płatny)
Patery ciast (1,5 porcji/osoba)
Owoce
Kruche ciasteczka własnego wypieku 
Kawa i selekcja herbat czarnych i smakowych
dostępne przez całe przyjęcie

Zimna płyta
Schab w ziołach z suszonym pomidorem 
Karczek pieczony w kolorowym pieprzu 
Boczek w aromacie miodu i czosnku 
Wędzone szynki 
Pasztet pieczony z dipem żurawinowym 
Deska serów ze świeżym winogronem 
Roladki serowe 
Tymbaliki drobiowe 
Galaret wieprzowy
Śledź w śmietanie 
Sałatka śledziowa z ziemniakami
Tradycyjna sałatka jarzynowa
Pikle (ogórek konserwowy, pieczarki marynowane,
papryka konserowa) 
Pieczywo 
Masło

Kolacja I (1 do wyboru)
Żeberka wieprzowe, warzywa pieczone , ziemniak 
z boczkiem i cebulką

Golonka wieprzowa, kapusta zasmażana, ziemniaki
gotowane, musztarda, chrzan

Kolacja II (1 do wyboru)
Żurek śląski 
Grochówka/bryja 

Kolacja III (1 do wyboru)
Barszcz z kiszonych buraków podany z pasztecikiem
nadziewany grzybami i kapustą

Wodzionka z grzankami 

Tradycyjne powitanie chlebem, solą, wodą toast lampką wina musującego i tłuczenie kieliszków
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PAKIET I 
359 zł/os.

Zupa
Rosół domowy z makaronem, marchewką, 
pietruszką i wkładką drobiową

Danie główne (2 porcje/os.)
Rolada wieprzowa
 

Kotlet schabowy w złocistej panierce 
Soczyste udka drobiowe w aromacie pomarańczy
Roladka ze schabu nadziewana serem i pieczarkami
Soczysta pieczeń wieprzowa w aromacie czosnku 
Grillowana pierś z kurczaka nadziewana suszonym
pomidorem 

Dodatki skrobiowe
Kluski śląskie jasne i ciemne
Ziemniaki z masełkiem i koperkiem

Sos
Pieczeniowy ciemny

Surówki
Kapusta czerwona gotowana 
Surówka z białej kapusty z ogórkiem i koperkiem
Buraczki z rumianą cebulką

Deser
Mix ciast podany na paterach (1,5 szt./os.)
Kawa, selekcja herbat czarnych i smakowych
Kruche ciasteczka własnego wypieku
Owoce 

Tort (smak i wygląd do ustalenia)

Zimna płyta
Schab w ziołach z suszonym pomidorem
Karczek pieczony w kolorowym pieprzu
Boczek w aromacie miodu i czosnku
Wędzone szynki
Pasztet pieczony w kolorowym pieprzu z dipem
żurawinowym 
Deska serów ze świeżym winogronem 
Ozór wieprzowy w galarecie 
Tymbaliki drobiowe 
Śledź w musztardzie francuskiej 
Śledź w wiosennej salsie
Pomidory z mozzarellą i świeżą bazylią 
Sałatka grecka 
Bukiet sałat z grillowanym kurczakiem
Pikle 
Pieczywo 
Masło

Kolacja I (1 do wyboru)
Pierś z kurczaka w sosie serowym, strudel
ziemniaczany, pieczony pomidor
Żeberko wieprzowe marynowane w miodzie 
i czosnku podane na kapuście, ziemniaki pieczone
 

Udziec wieprzowy, marynowany w ziołach
serwowany z pieczonymi ziemniakami, zasmażaną
kapustą ciemnym sosem serwowana przez kucharza

Filet z dorsza podany z brokułem, sosem maślanym,
ziemniakami puree

Kolacja II (1 do wyboru)
Bogracz wieprzowy z kluseczkami
Żurek na wędzące

Kolacja III (1 do wyboru)
Barszcz czerwony z krokietem
Bulion drobiowy z pasztecikiem z ciasta francuskiego

Tradycyjne powitanie chlebem, solą, wodą toast lampką wina musującego i tłuczenie kieliszków
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PAKIET II 
399 zł/os.

Zupa (1 do wyboru)
Rosół domowy z makaronem, marchewką, pietruszką
i wkładką drobiową
Krem z białych warzyw z grzankami

Danie główne (3 porcje /os.)
Rolada wołowa
Udko z kaczki w aromacie pomarańczy
 

Pieczeń z karczku faszerowana grzybami i czosnkiem
Grillowany filet z kurczaka nadziewany suszonym
pomidorem
 

Eskalopki drobiowe panierowane w złocistej panierce 

Dodatki skrobiowe
Kluski śląskie jasne i ciemne
Ziemniaki z masełkiem i koperkiem
Ryż mieszany z sosem słodko kwaśnym 

Sos
Pieczeniowy ciemny
Sos grzybowy

Surówki
Bukiet sałat zielonych
Kapusta czerwona gotowana 
Mizeria na jogurcie ze świeżym koperkiem
Buraczki z rumianą cebulką

Deser (1 do wyboru)
Pana cotta w aromacie wanilii z dodatkiem malin
Patery ciast (1,5 porcji/osoba) 
Owoce 
Kruche ciasteczka własnego wypieku
Kawa i selekcja herbat czarnych i smakowych
Tort (dodatkowo płatny

Zimna płyta
Schab w ziołach z suszonym pomidorem 
Karczek pieczony w kolorowym pieprzu 
Boczek w aromacie miodu i czosnku 
Wędzone szynki 

Pasztet pieczony w kolorowym pieprzu z dipem
żurawinowym 
Deska serów ze świeżym winogronem 
Roladki serowe 
Tymbaliki drobiowe 
Galaretki wieprzowe
Śledź w zaprawie korzennej
Pomidory z mozzarellą i świeżą bazylią 
Sałatka nicejska 
Świeże warzywa przelane winegretem i serem feta 
Roladki naleśnikowe 
Tiftelle drobiowe w sezamie 
Pieczywo 
Masło

Kolacja serwowana rybna (1 do wyboru)
Filet z dorsza podany na warzywach duszonych,
sos cytrynowy, ziemniak pieczony 
Roladka z morszczuka, sos cytrynowy, bukiet sałat 
z winegretem, ziemniaki opiekane
Stek z łososia, brokuł, ziemniaczane gratine, sos
maślany 

Kolacja II  (1 do wyboru)
Sznycel wieprzowy podany na fasolce szparagowej,
sos kurkowy i puree ziemniaczane

Policzek wieprzowy, puree ziemniaczane, seler, sos
tymiankowy 
Soczysta pieczeń wieprzowa, sos maślany 
w aromacie tymianku, puree 

Kolacja III (1 do wyboru) 
Ragout z indyka
Gulasz wieprzowy z warzywami 
Zupa brazylijska z wołowiną 

Kolacja IV (1 do wyboru) 
Barszcz czerwony podany z pasztecikiem mięsnym 
Barszcz z kiszonych buraków z krokietem mięsnym 
Bulion z warzywami i lanymi kluseczkami 

Tradycyjne powitanie chlebem, solą, wodą toast lampką wina musującego i tłuczenie kieliszków
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PAKIET III     
469 zł/os.

Przystawka (1 do wyboru)
Rilettes z łososia norweskiego serwowana z chipsem
sera grana padano podana na sałatce z roszponki 
i bazylii w aromacie oliwy truflowej
Parfait z gęsich wątróbek podane na konfiturze
jagodowej podane z prażoną szynką dojrzewają
 
Zupa (1 do wyboru)
Krem z borowika z ziołowym omletem
Zabielany bulion z królika podany z pulpecikiem
mięsnym

Drugie danie (1 do wyboru)
Podwędzana polędwiczka wieprzowa 
na karmelizowanych jabłkach, kaszy gryczanej, 
sos w aromacie trawy żubrowej 
Pierś z kaczki barbarie, babka ziemniaczana 
z sezonowanym boczkiem, sos z czarnego bzu

Deser
Mini beza Pavlova przełożona kremem cytrynowym
w aromacie mięty dekorowane świeżymi
sezonowymi owocami
Tort weselny dodatkowo płatny
Patery ciast 2szt./os
Owoce sezonowe
Bufet deserków
Bufet napoi gorących
Selekcja herbat smakowych
Soki owocowe
Napoje gazowane 0,2l (coca cola, fanta, sprite, kropla
beskidu) rozliczone są według faktycznego zużycia
 
Zimna płyta
Schab w ziołach nadziewany suszonym pomidorem
Karczek w ziołach nadziewany wędzona śliwką
Boczek w aromacie miodu i czosnku
Domowe wędzone szynki

Pasztet pieczony z kolorowym pieprzem podanym 
z didpem żurawinowym
Carpaccio z wolno pieczonej piersi kaczki z sosem
malinowym
Deska serów z świeżym winogronem
Deska ryb wędzonych
Tymbaliki drobiowe
Słone babeczki wypełnione wędzonym pstrągiem
Mini crepes nadziewane wędzonym łososiem
Ogórek faszerowany salsą z wędzonego łososia
Śledź w zaprawie korzennej
Pomidory z mozzarella i świeża bazylią
Sałatka nicejska
Warzywa greckie z dodatkiem sera fety
Włoska sałatka z makaronem
Pieczywo mieszane, masełko

Kolacja I
Policzki wołowe duszone w czerwonym winie 
na fasolce szparagowej oraz kurkami podany 
z babeczką ziemniaczana w aromacie rozmarynu
 
Kolacja II
Filet z sandacza pieczony w aromacie limonki i trawy
cytrynowej, białe warzyw, sos cytrynowy, ziemniak
confit
 
Kolacja III (1 do wyboru)
Ragout z indyka z warzywami
Gulasz wołowy z borowikami

Przywitanie Gości lampką Martini Rosso z cząstką pomarańczy
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Grill weselny I
170 zł/os. brutto (1,5 szt. na osobę)

Stek drobiowy marynowany w musztardzie
francuskiej
Kiełbaska śląska 
Krupniok z kapustą kiszona 
Karkówka wieprzowa marynowana w ciemnym
piwie 
Szaszłyk drobiowy 
Filet z morszczuka w aromacie trawy cytrynowej 

Grillowany seler 
Plastry pomidora z mozzarellą 
Papryka marynowana w oliwie cytrynowej 
Plastry cukinii w kolorowym pieprzu 
Ziemniak w aromacie czosnku 
Bukiet sałat z winegretem 
Sos barbecue 
Sos czosnkowy 
Pieczywo mieszane 

Kotleciki drobiowe w cytrynowej marynacie 
Boczek macerownay 
Stek wieprzowy z kością 
Krupniok z cebulką i ziemniakmi 
Buregry wołowe 120 g
Filet z dorsza marynowany lubuskim cydrze 
Biała kiełbasa marynowana w majeranku i czosnku 

Bataty marynowane w miodzie i cytrynie
Papryka w oliwie cytrynowej
Cukinia w oliwie cytrynowej 
Grilowany bakłażan z mozzarella
Grillowany pomidor 
Konfitura z czerwonej cebuli 
Bukiet sałat z sosem malinowym 
Cous cous na ostro 
Pieczywo mieszane 

Możliwość dodatkowo zamówienia wołowiny
dojrzewającej na sucho z naszej dojrzewalni 40 dni 
1 kg antrykotu 185 zł max ilość porcji 10 x 100 g

Hiszpańska paella 49 zł/os. 

Możliwość zamówienia świeżych owoców morza.
Zostanie przygotowana indywidualna wycena.

Grill weselny II
195 zł/os. brutto (2 szt. na osobę)
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PAKIET WEGETARIAŃSKI

Przystawki  (1 do wyboru)
Carpaccio z podwędzanego buraka z dodatkiem
rukoli i z sosem borówkowym, posypane tartym
serem owczym
Tatar pomidorowo-paprykowy, ułożony na krążkach
z pumpernikla
Roladki z cukinii faszerowane pieczoną pietruszką

Zupy wegetariańskie (1 do wyboru)
Krem pieczarkowy z grzankami
Barszcz czerwony czysty na smaku z suszonych
grzybów
Krem z białych warzyw z oliwą truflową

Drugie danie (1 do wyboru) 
Makaron conchiglioni, nadziewany farszem 
serowo-szpinakowym, sos kurkowy
Kotlet z soczewicy panierowany, podany z sadzonym
jajkiem

Kolacja I (1 do wyboru) 
Cukinia nadziewana farszem z ratatouille
Gołąbki z liści kapusty z farszem ryżowym w sosie
pomidorowym 

Kolacja II  (1 do wyboru) 
Papryka pieczona, nadziewana farszem 
serowo-jajecznym z pietruszką zieloną, 
panierowana i smażona
Krążki selera panierowane, podawane z dipem
czosnkowym

PAKIET NAPOJÓW

Bez limitu
kawa, herbata, woda niegazowana z miętą i cytryną,
soki owocowe, napoje gazowane

Bez limitu 
(kawa, herbata, woda niegazowana z miętą i cytryną,
soki owocowe, napoje gazowane, wino, piwo lane,
wódka (1 do wyboru): Wyborowa, Biały Bocian.

Bez limitu
(kawa, herbata, woda niegazowana z miętą i cytryną,
soki owocowe, napoje gazowane, wino, piwo lane,
wódka: Finlandia

Według zużycia
Sok (dzbanek)                                                      10 zł
Napoje gazowane                                                 12 zł
Wino bankietowe (butelka)                                  75 zł
Piwo Okocim / Žatecký Světlý Ležák 0,5l          15 zł
Piwo Okocim / Žatecký Světlý Ležák 0,3l          12 zł
Wódka Wyborowa / Biały Bocian 0,5l                65 zł
Wódka Finlandia 0,5l                                           85 zł

39 zł/os.

92 zł/os.

89  zł/os.
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ATRAKCJE KULINARNE 

PASTA BAR 
Sporządzanie dań z makaronów z dodatkami na żywo
przez kucharza.
200 g/porcja 
42,00 zł/os.
Makarony: tagliatelle, strozzapreti, pappardelle, gnocchi. 
Sosy: carbonara, neapolitański, pesto. 
Dodatki: gorgonzola, szpinak, pomidorki, groszek,
boczek, świeże zioła, grzyby, kurczak, krewetki
koktajlowe.

BUFET SUSHI
49,00 zł/os.
 

Maki – inaczej nigiri owinięte prasowanymi algami
morskimi nori. Ryżowe wałeczki są formowane 
przy pomocy bambusowej maty, a następnie krojone na
kawałki. 
Podstawowa wersja – hosomaki – to cienkie, 2–3
centymetrowe kawałki. W środku można znaleźć owoce
morza, a także warzywa, takie jak karczoch, awokado,
ogórek lub pędy bambusa.

Futomaki – to grubsza, 4–6 centymetrowa wersja
hosomaki. Często podaje się je w dekoracyjnej formie,
z wystającymi kawałkami ogórka lub sałaty. Tworzą one
zieloną, ozdobną koronę, która nadaje potrawie
wyjątkowo atrakcyjny charakter. 

Uramaki – inaczej odwrócone maki, które różni się
kolejnością układania warstw; na bambusowej macie
najpierw układa się klejący ryż, a dopiero potem nori oraz
resztę składników. Uramaki wyróżniają się sezamem,
którym obtacza się gotowe rolki oraz kawiorem, dzięki
któremu danie nabiera przyjemnej chrupkości. 

Temaki – kształtem przypominają lodowe różki, które
owinięte są liśćmi nori. Po napełnieniu rożków ryżem, 
do środka wkłada się pokrojone w słupki warzywa.

PIECZONY JESIOTR W CAŁOŚCI
120 g/porcja 
59 zł/os.
Serwowany w całości 
Dodatki: brokuł, kalafior, młoda marchew, ryż mieszany,
sos cytrynowy.

PIECZONE MIĘSA
140 g/os.
49 zł/os.
Pieczone w całości i serwowane przez kucharza.
Rodzaje mięs: karczek, boczek, schab. Dodatki: kasza
prażona, warzywa pieczone, sos tymiankowy.

PIECZONY UDZIEC WIEPRZOWY
140 g/os.
49 zł/os.
kasza bulgur, kapusta włoska z boczkiem, sos
żurawinowo-jabłkowy. Pieczony z kością na zasmażanej
kapuście z pieczonymi ziemniaczkami 
Dodatki: musztarda, chrzan.

PIECZONE INDYKI 
69,00 zł/os.
140 g/os.
Pieczone w całości i serwowane przez kucharza
Faszerowane jabłkami i rodzynkami
Dodatki: musztarda, chrzan. kasza bulgur, kapusta
włoska z boczkiem, sos żurawinowo-jabłkowy.

STÓŁ REGIONALNY 
49,00 zł/os.
120 g/os.
Necówka, żymlok śląski, kiełbasa podsuszana, schab 
po sztygarsku, boczek pieczony w piwie, krupniok
śląski, szynki z własnej wędzarni, kabanosy własny
wyrób, pstrąg wędzony własny wyrób 
Dodatki: ciapkapusta, hekele, szałot śląski, ser
gazdowski, smalec ze skwarkami, powidła śliwkowe

BUFET MYŚLIWSKI
140 g/os. 
69 zł/os
Pieczone i serwowane przez kucharza
Rodzaje mięs: Dodatki: przepiórki, dzik, sarna, jeleń.
ziemniaki pieczone, pieczona marchew, sos myśliwski.

BARMAN
Koszt naszej usługi: 1500 zł + alkohole (we własnym
zakresie lub wg zużycia) 
Barman Młodej Pary: 500 zł + alkohole (we własnym
zakresie) Barman dostępny w godz. 17:00–01:00 
Dodajemy godzinę gratis (od godziny 16:00)
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SALA BANKIETOWA 
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SALA BANKIETOWA 
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SALA HOTELOWA
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Standard pokoi Liczba pokoi

Pokój jednoosobowy economy 4

Pokój jednoosobowy standard 
Pokój dwuosobowy standrad

 
11

Pokój jednoosobowy deluxe
Pokój dwuosbowy deluxe

14

Apartament 1

Pokoje dla Gości weselnych

Do Państwa dyspozycji oddajemy 30 pokoi jedno- i dwuosobowych oraz apartament. 
Wszystkie pokoje są klimatyzowane i komfortowo wyposażone. 
Oferujemy noclegi w trzech kategoriach: economy, standard i deluxe.

Zapraszam do kontaktu
Patrycja Bienek

tel. kom.: 609 311 700
biuro: +48 32 345 21 37
eventy@hotelgorczowski.pl
www.hotelgorczowski.pl

Stefana Batorego 35
41-506 Chorzów

+48 32 345 21 37
+48 609 311 700

eventy@hotelgorczowski.pl


