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MENU WESELNE 

 

Zapraszamy naszych Klientów do organizacji w Restauracji Hotelu Opera przyjęć 

okolicznościowych z różnych okazji. Mamy nadzieję, że bogata oferta dań przygotowanych przez 

Szefa Kuchni oraz życzliwość i profesjonalizm obsługi spełnią Państwa oczekiwania. 

Zapraszamy do zapoznania się z poniższą ofertą , pozostając oczywiście otwarci na wszelkie 

sugestie i propozycje ze strony naszych Gości. 

    

Zapraszamy do bliższego zapoznania się z naszą ofertą. Informacji w sprawie przyjęć można 

uzyskać codziennie w godzinach         

  08.00-21.00 na miejscu w Hotelu lub pod numerem telefonu:  

32 381 88 70  lub 795 651 264 

 

 

 

Menu Propozycje Weselne  

- Powitanie chlebem i solą  

-Podstawowa dekoracja stołów 

- Podstawowa dekoracja żywymi kwiatami  

- Wynajem sali oraz obsługa 

- Pokój dla Młodej Pary gratis! 

 

Są to tylko nasze propozycej. Mogą Państwo wszystko zmienić według uznania i potrzeb, a  wtedy przygotujemy dla 

Państwa indywidualną wycenę. 
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MENU WESELNE   I  195 PLN/ osobę 

PRZYWITANIE CHLEBEM I SOLĄ 

LAMPKA WINA MUSUJĄCEGO 

 

Zupa: 

Rosół z makaronem 

Danie główne 1,5 kawałka na osobę do wyboru 2-3 pozycje ( dania obiadowe na półmiskach) 

 Rolada wieprzowa  

 Filet z indyka po wiejsku w ziołach  

 Roladka z kurczaka z szuszonymi pomidorami i mozzarellą 

 

Dodatki: kluski jasne, kluski ciemne, ziemniaki z wody, kapusta czerwona na ciepło, surówka z białej kapusty, 

mix sałat z vinegretem 

 

Bufet Słodki (1,5  kw. ciasta na osobę) 

Sernik krakowski 

Tradycyjna szarlotka 

Drożdżowe z posypką/Jogurtowe z owocami i bakaliami 

Bufet zimnych zakąsek: 

Patera mięs pieczonych 

Patera wędlin 

Pasztet pieczony z żurawiną 

Tymbaliki drobiowe z warzywami 

 Deska serów z winogronami i orzechami włoskimi 

  Marynaty: ogórek, pieczarki, papryka 

  Roladki nadziewane musem chrzanowym 

Śledzie korzenne w 3 odsłonach 

Kulki  rybne 
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Sałatka jarzynowa/ Sałatka gyros z kurczakiem 

Kosz pieczywa 

Masło 

 

Gorąca kolacja I 

Kotlet de volaille z pieczonymi ziemniakami z rozmarynem i sałatką z kapusty pekińskiej/Szaszłyk drobiowy z 

frytkami i surówką colesław 

Deser: 

Lody z owocami i bitą śmietaną 

Gorąca kolacja II 

Barszcz czerwony z pasztecikiem 

Napoje ( bez ograniczeń)  

Kawa 

Herbata 

Soki owocowe (jabłko/ pomarańcz) 

Woda niegazowana 

 

 

MENU WESELNE II 225 PLN/osobę 

POWITANIE CHLEBEM I SOLĄ 

LAMPKA WINA MUSUJACEGO 

Zupa: 

Rosół z makaronem/ Krem cebulowy z ziołowymi grzankami 

 

Danie główne po 2 kawałki na osobę mix (dania obiadowe podawane są na półmiskach) 

 Rolada śląska – wołowa z tradycyjnym farszem 

 Roladka ze schabu z śliwka i boczkiem / Kotlet po szwajcarsku 

 Udko z kurczaka marynowane w ziołach/ Roladka z kurczaka z mozzarellą i suszonymi pomidorami 

 

Dodatki:Kluski białe, kluski ciemne, ziemniaki z koperkiem, kapusta zasmażana, kapusta czerwona  
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Surówka z kapusty pekińskiej/ mix sałat z vinegretem 

 

Bufet Słodki ( 2  kw. ciasta na osobę) 

Sernik Wiedeński 

Tradycyjna szarlotka 

Szwarcwaldzkie 

Rafaello 

 

Zimna płyta: 

Patera wędlin 

Patera mięs pieczonych  

Deska serów z winogronami i orzechami włoskimi 

Tymbaliki z drobiu z warzywami 

 Roladki nadziewane z szparagiem w sosie chrzanowym 

Kulki rybne  

Ryba po grecku 

Śledzie korzenne w 3 odsłonach 

 Sałatka jarzynowa  

 Sałatka cezara z kurczakiem/ sałatka gyros 

Kosz pieczywo 

Masło 

 

Kolacja 1 (do wyboru jeden rodzaj) 

Szaszłyk drobiowy/z ziemniakami pieczonymi z rozmarynem/surówka colesław 

Medalion z indyka z ananasem serem i żurawiną/ frytki/ surówka wiosenna 

 

Kolacja 2  

Tradycyjny śląski żurek 

 

Kolacja 3 ( do wyboru) 

Leczo bałkańskie/Bogracz/Barszcz czerwony z pasztecikiem 
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Napoje ( bez ograniczeń)  

Kawa 

Herbata 

Soki owocowe (jabłko/ pomarańcz/porzeczka) 

Woda niegazowana 

 

MENU WESELNE III 255 PLN/ osobę 

POWITANIE CHLEBEM I SOLĄ 

LAMPKA WINA MUSUJĄCEGO 

Zupa (do wyboru jedna): 

Rosół z makaronem 

Krem z cukini z płatkami migdałów 

Krem z pomidorów z oliwą bazyliową i grzanką 

 

Danie główne po 2 kawałki mięsa na osobę mix: (dania obiadowe podawane są na półmiskach) 

Rolada śląska- wołowa w tradycyjnym farszu 

Zraz wieprzowy faszerowany szparagami i szynką parmeńską 

Ćwiartka z kaczki pieczona z jabłkiem 

Roladka z kurczaka z suszonymi pomidorami i bazylią/ Kieszeń z drobiu z szpinakiem i lazurem 

Łosoś w cieśnie francuskim z szpinakiem 

 

Dodatki: 

Kluski jasne 

Kluski ciemne 

Ziemniaki pieczone z rozmarynem/ Ziemniaki z wody 

Kapusta zasmażana 

 

Kapusta czerwona 
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Surówka z białej kapusty/ sałata z pomidorkami koktajlowymi i ziołowym vinegretem 

 

Desery: (do wyboru rodzaj) 

Lody własnego wyrobu z owocami sezonowymi i bitą śmietaną 

Panna Cotta z musem malinowym i świeżą miętą 

Terina limonowa z cukrem miętowym i musem z owoców leśnych 

 

Bufet Słodki ( 2 kw. ciasta na osobę) 

Sernik Wiedeński 

Tradycyjna szarlotka 

Jogurtowe z orzechami i bakaliami 

Szwarcwaldzkie/Rafaello 

Przekąski: 

Patera wędlin i kabanosy 

Patera mięs pieczonych 

Pasztet z żurawiną 

Deska serów z orzechami włoskimi i winogronami 

Marynaty: ogórek, pieczarki, papryka 

Tymbaliki z drobiu z warzywami 

 Roladki nadziewane szparagami w sosie chrzanowym i ziołowym 

Galantyna wieprzowa 

Śledzie korzenne w 3 odsłonach 

Kulki rybne 

Ryba po grecku 

Mało 

Pieczywo wybór 

Sałatki (do wybory 3 rodzaje) 

Sałatka jarzynowa (ziemniak, marchew, seler, pietruszka korzeń, ogórek kiszony, groszek konserwowy, 

jajko, majonez, musztarda) 
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Sałatka grecka (sałata lodowa, ser feta, pomidor, ogórek, oliwki czarne, cebula czerwona, sos vinegrett) 

Sałatka włoska (mix sałat, pomidor, mozzarella, ogórek, zielony, oliwki zielone, oliwa bazyliowa) 

Sałatka tortelini (tortelini, szynka, dymka, seler naciowy, pomidor suszony) 

Sałatka wiosenna (mix sałat, pomidor koktajlowy, ogórek zielony, cebula czerwona, papryka czerwona, sos 

vinegrett) 

Sałatka makaronowa z tuńczykiem (makarone penne, tuńczyk, dymka, kukurydza konserwowa, majonez, 

pomidor koktajlowy) 

Sałatka chłopska (ziemniak, seler, ogórek kiszony, pietruszka korzeń, marchewka, boczek wędzony, 

musztarda, cebula) 

Koszyk pieczywa, masło 

 

Kolacja 1 (do wyboru jeden rodzaj) 

 Kotlet corddon blue 

 Kieszeń z drobiu ze szpinakiem i lazurem 

 Żeberka w musztardowo- miodowej marynacie 

 Polędwiczka wieprzowa w sosie z borowików 

 Schab nadziewany figami 

Dodatki ( do wyboru jeden rodzaj) 

Ziemniaki zapiekane z pieca z boczkiem i majerankiem 

Ryż na ostro lub z warzywami 

Ziemniaczane puree  

Bukiet warzyw gotowanych / warzywa grillowane 

Surówka wiosenna 

 

Kolacja 2 (do wyboru jeden rodzaj) 

 Zupa cztery sery z paluszkami grasinni/ zalewajka 

 Potrawka warzywna z kurczaka 

 Leczo bałkańskie 

 Barszcz z krokietem lub z pasztecikiem mięsnym 

 

Kolacja 3 ( podawany w formie bufetu) 

Żurek śląski 



 
 
 
 
 
 

Ul. Zamkowa 1, 42-600 Tarnowskie Góry 

Tel. + 48 32 381 88 70 / +48 519 808 800 

 

Napoje ( bez ograniczeń)  

Kawa 

Herbata 

Soki owocowe ( jabłko/ pomarańcz) 

Woda niegazowana 

 

POKÓJ  DLA MŁODEJ PARY ZE ŚNIADANIEM GRATIS 

 

DODATKOWE ATRAKCJE: 

TEMATYCZNE STOŁY KULINARNE 

(dla min. 50 osób) 

20 PLN / os. 

 

Stół staropolski 

Na zimno: kiełbasa jałowcowa, , boczek pieczony, 

salceson, kaszanka, swojski smalec, pasztet 

własnego wyrobu,kabanosy, ogórki kiszone, sery 

wędzone, wiejski chleb, sos tatarski i chrzanowy 

Na ciepło: Kartoflanka lub Czosnkowa polewka 

 

 

 

Stół śródziemnomorski 

Na zimno: Caprese z bazyliowym Pesto, Kurczak 

w zalewie octowej, Sałatka włoska makaronowa 

z suszonymi pomidorami i kaparami, Wybór 

wędlin: salami, szynka parmeńska w melonie, 

marynowane karczochy, oliwki, oliwa z oliwek, 

ocet balsamiczny 

Na ciepło: Bulion rybny 

Ciabata 

 

 

Stół francuski 

Na zimno: Wybór serów (camembert, brie, kozi 

ser, rougrtt) tarta z bakłażanem i pomidorami, 

krążki cebulowe z dipami, sałatka z dyni i Rukli, 

pieczony pasztet z słoniną 

Na ciepło: Francuska zupa cebulowa 

Dziczyzna Ilość porcji PLN 

Prosiak nadziany kapustą lub kaszą z grzybami 45 1400 

Łopatka pieczona 20 400 

Sarna z kapustą 30 1400 

Baran nadziewany kapustą zasmażaną lub kaszą z grzybami 30 1000 

Dzik nadziewany kaszą lub kapustą z grzybami 60 1600 

Jeleń pieczony nadziewany kaszą lub kapustą z grzybami 100 3800 
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Daniel pieczony nadziewany kaszą lub kapustą z grzybami 80 2800 

Struś pieczony nadziewany ryżem, pieczarkami i papryką 50 3800 

Cielęcina pieczona i nadziewana 60 3800 

Ziemniaki z pieca z ziołami i boczkiem 1 7 

Kapusta zasmażana 1 7 

Fontana z czekolady/ Fontana na wino 4 h 500 

Animator 3 h 350 

Fotobudka Do ustalenia  

Profesjonalny bar z drinkami Do ustalenia  

 

 

DODATKOWE OFERTY 

 

 

 

 

 

WINO (0,75l) CENA 

 

Spumante Dolce Musujące 45PLN 

Spumante Brut Musujące 45 PLN 

Terre Allegre Białe P/W   P/S 36 PLN 

Terre Allegre Czerwone P/W P/S 36 PLN 

Sol De Mediterraneo Sweet 65 PLN 

Telish Merlot  60 PLN 

 

WÓDKA WESELNA CENA  PAKIET NAPOJÓW GAZOWANYCH 15 PLN/ os 

Krupnik 0,5 l 28 PLN Coca- Cola 0,2 Bez ograniczeń 

Wyborowa 0,5 l 30 PLN Sprite 0,2 Bez ograniczeń 

Bols 0,5 l 30 PLN Fanta 0,2 Bez ograniczeń 

Pan Tadeusz 0,5 l 32 PLN  

Finlandia 0,5 l 40 PLN  

  

PAKIET ALKOHOLI BEZ 

LIMITU I 

80 PLN / os  PAKIET ALKOHOLI BEZ LIMITU II 100 PLN / os 

Wódka Bez ograniczeń  Wódka Bez ograniczeń 

Wino Bez ograniczeń  Wino Bez ograniczeń 

Piwo lane Bez ograniczeń 
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MENU DLA OBSŁUGI TECHNICZNEJ (FOTOGRAF, KAMERZYSTA, DJ, ZESPÓŁ) 50% od menu 

Pierwsze danie 

Danie główne 

Ciasta 

Zimna płyta 

Napoje zimne i gorące (kawa, herbata, woda mineralna) 

Gorąca kolacja I 

 

 


