
Pakiet alkoholowy od 65 zł/os. 

(wódka czysta, wino białe, wino czerwone, piwo lane lub butelkowe 

– bez ograniczeń serwowane na sali w trakcie przyjęcia)

Cocktail Bar  od 45 zł/os.

Kolacje w formie pokazu kulinarnego od 55 zł/os.

Specjalne menu dla dzieci od 100 zł/dziecko

Menu dla ekip technicznych od 150 zł/os.

Bufet mini deserków od 800 zł

Fontanna czekoladowa z owocami od 900 zł

Fontanna czekoladowa z mini deserkami  od 1500 zł

Bufet słodki „Candy Bar” od 2000 zł

Bufet staropolski od 1400 zł

Bufet sushi od 1500 zł

Bufet śródziemnomorski od 55 zł/os.

 +48 798 801 040   salescorpo@goldentulipmagnus.com
+48 798 801 050  salesmice@goldentulipmagnus.com

+48 798 801 090  meeting@goldentulipmagnusbielsko.com  

Palac Magnus Royal
w Golden Tulip Magnus Bielsko Biała–Bystra

2021/2022

ul. Fałata 222, 43-360 Bystra, Bielsko-Biała

OfertaweselnaDodatkowo polecamy:      

Kazda oferta zawiera:
Eleganckie pokrowce na krzesła

Degustację menu weselnego w towarzystwie Szefa Kuchni

Powitanie chlebem i solą

Toast powitalny winem musującym

Wykwintne menu oraz profesjonalną obsługę kelnerską

Nowoczesne i klimatyzowane sale

Indywidualnego opiekuna wesela 

Apartament dla Nowożeńców gratis

Specjalną ofertę cenową na pokoje dla Gości weselnych

Pomoc przy organizacji wszelkich usług dodatkowych  

W prezencie: weekend w hotelu w pierwszą rocznice ślubu



  Pakiet Szafirowy 
235 ZŁ/OS.

Pakiet Rubinowy 
275 ZŁ/OS. 

Pakiet Diamentowy
 315 ZŁ/OS.     

ZUPA
Bulion z wiejskiej kury z domowym makaronem, marchewką i świeżą zieleniną

DANIE GŁÓWNE
 Zraz wieprzowy faszerowany z ciemnym sosem 

 Eskalopki z polędwiczki wieprzowej  
 Kurczak „po kijowsku” z masłem pietruszkowym 

 Indyk po włosku z pomidorem suszonym i kaparami
DODATKI

 Ziemniaki z masłem i koperkiem 
 Tradycyjne kluski śląskie

 Kapusta włoska z koperkiem 
 Selekcja sałat z warzywami i sosem winegret 

 Tarte buraczki czerwone 
 Surówka Colesław

DESER
Panna cotta z malinowym coulis 

lub 
Czekoladowy crème brulée

BUFET ZIMNYCH PRZEKĄSEK
 Pieczony boczek w pikantnej marynacie

 Rolada z indyka ze szpinakiem, pomidorem suszonym i mozzarellą
 Polędwiczka wieprzowa z aksamitnym farszem z grzybami i papryką 

 Deska serów pleśniowych z konfiturą owocową 
 Carpaccio z pieczonego buraka z kozim serem i orzechami 

 Karczek w marynacie staropolskiej długo pieczony na kremie chrzanowym  
 Pasztet wieprzowy z kawałkami słoniny z zielonym pieprzem

 Marynowany twaróg z papryczką chili, czosnkiem i tymiankiem 
 Śledz sosie pomidorowym z cebulą, podgrzybkiem i rodzynkami

 Śledź na kiszonej cebuli z pastą jajeczną 
 Sałatka z kurczaka z ananasem, orzechami i sosem jogurtowym 

 Caprese z soczystym pomidorem i zielonym pesto 
 Grillowane warzywa z sosem miodowo - balsamicznym z serem feta 

 Sos  cumberland, pikantny Sos barbecue ze śliwkami
 Wybór pieczywa, naturalne masło

BUFET SŁODKI
 Selekcja ciast i tartaletek  

 Owoce sezonowe, egzotyczne 
KOLACJA 1

Filet kurczaka zagrodowego smażony na klarowanym maśle, risotto maślane z groszkiem i parmezanem, 
puree z marchewki i wanilią, oliwa ziołowa   

lub 
Polędwiczka wieprzowa sous vide, puree z białych warzyw, pieczone warzywa z ziołami, demi glace,

KOLACJA 2
Zupa chili con carn z serem cheddar i ziołową grzanką

lub
Rubinowy barszcz z pasztecikiem z mięsem i pieczarkami

NAPOJE
Woda niegazowana, soki owocowe (podane w stoły)

Napoje gazowane, kawa, wybór herbat (w formie bufetu)

ZUPA
Bulion „consomme” z kaczki z kluseczkami szpinakowymi i chrupiącymi warzywami julienne 

lub 
Krem z białych szparagów z kluseczkami Royal z oliwą ziołową  

DANIE GŁÓWNE
 Tradycyjna wołowa rolada śląska w ciemnym sosie

 Szynka długo pieczona marnynowana w ziołach z miodem i Porterem 
 Kurczak „po kijowsku” z masłem pietruszkowym 

 Indyk po włosku z pomidorem suszonym i kaparami
DODATKI

 Ziemniaki z masłem i koperkiem 
 Tradycyjne kluski śląskie

 Modra kapusta z boczkiem i cebulą  
 Selekcja sałat z warzywami i sosem winaigret 

 Tarte buraczki czerwone
 Surówka z białej kapusty, papryki i kukurydzy

DESER
Mus jogurtowy, żelka jagodowa, czerwony mech, biszkopt czekoladowy  

lub 
 Czekoladowy crème brulée 

BUFET ZIMNYCH PRZEKĄSEK
 Pieczony boczek w pikantnej marynacie

 Rolada z indyka ze szpinakiem, pomidorem suszonym i mozzarellą
 Polędwiczka wieprzowa z aksamitnym farszem z grzybami i papryką 

 Deska serów z konfiturą owocową 
 Tarta serowa z konfiturą gruszkową aromatyzowana śliwowicą 

 Carpaccio z pieczonego buraka z kozim serem i orzechami 
 Karczek w marynacie staropolskiej długo pieczony na kremie chrzanowym  

 Pasztet wieprzowy z kawałkami słoniny z zielonym pieprzem 
Marynowany twaróg wiejski z czosnkiem, kolorowym pieprzem i rozmarynem

 Śledź w sosie pomidorowym z cebulą, podgrzybkiem i rodzynkami
 Śledź na kiszonej cebuli z pastą jajeczną 

 Sałatka z kurczaka z ananasem, orzechami i sosem jogurtowym 
 Sałatka z baby mozzarellą, pomidorkami cherry i szynką serrano

 Grillowane warzywa z sosem miodowo balsamicznym z serem feta 
 Sałatka sombrer z żółtym serem i domowym majonezem

 Wybór pieczywa, naturalne masło
BUFET SŁODKI

 Selekcja ciast i tartaletek  
 Owoce sezonowe, egzotyczne 

KOLACJA 1 
Policzki wołowe duszone z warzywami w czerwonym winie, ziemniaczane puree z serem emilgraną,  

rukola z czerwoną cebulą, kaparami i oliwą aromatyzowaną chili 
KOLACJA 2

Filet kurczaka zagrodowego smażony na klarowanym maśle, risotto maślane z groszkiem i parmezanem,  
puree z marchewki z wanilią, oliwa ziołowa  

lub
Udko z kaczki sous vide, ziemniaki gratin z porą i serem Gruyere, czerwona kapusta aromatyzowana  

wędzonym boczkiem ze śliwką, sos demi glace
lub

Morszczuk argentyński smażony na maśle klarowanym, ratatouille z czarną soczewicą i chorizo 
KOLACJA 3

Zupa chili con carn z serem cheddar i ziołową grzanką 
lub Węgierski „czardasz” z wołowiny z papryką i ziemniakami

lub Curry z kurczakiem, warzywami i ciecierzycą
lub  Tradycyjny forszmak wieprzowy   

lub Żurek na maślance z białą kiełbasą i jajkiem przepiórczym
lub  Rubinowy barszcz z pasztecikiem z mięsem i pieczarkami

NAPOJE
Woda niegazowana, soki owocowe (podane w stoły)

Napoje gazowane, kawa, wybór herbat (w formie bufetu)

AMUSE BOUCHE
Marynowany rozbef z kremem chrzanowym na ptysiu

Melon owinięty szynką parmeńska
Pralina z serka koziego obtoczona w prażonych orzechach

ZIMNA PRZYSTAWKA 
Delikatny suflet ziemniaczany, krem koperkowy, marynowany łosoś, puree z buraka, kawior 

lub Różowa polędwiczka wieprzowa, puree z dyni, mus z kalafiora, demi glace, pieprznik jadalny

ZUPA 
Bulion „consomme” z gęsi z pierożkami i chrupiącymi warzywami julienne 

lub Krem z borowika z chrustem z ciasta francuskiego ze świeżą pietruszką 

DANIE GŁÓWNE
 Tradycyjna wołowa rolada śląska w ciemnym sosie

 Udko z kaczki sous vide z konfiturą cebulową 
 Kurczak „po kijowsku” z masłem pietruszkowym 

 Pieczony karczek wieprzowy marynowany w musztardzie i kolorowym pieprzu

DODATKI
 Ziemniaki z masłem i koperkiem

 Tradycyjne kluski śląskie 
 Modra kapusta z boczkiem i cebulą  

 Selekcja sałat z warzywami i sosem winaigret 
 Surówka z selera i marchewką z jabłkiem i orzechami

 Surówka Colesław

DESER
Panna cotta z zieloną herbatą z owocami leśnymi w sosie z ciasteczkiem cygaretkowym 

lub Mus czekoladowy, żelka truskawkowa, krem waniliowy, mech czekoladowy,  
owoce z zielonym mchem  

lub Beza z kremem z mango, puree z malin, świeże owoce

BUFET ZIMNYCH PRZEKĄSEK
 Tradycyjne włoskie Antipasti 

 Rolada z indyka ze szpinakiem, pomidorem suszonym i mozzarellą
 Polędwiczka wieprzowa z aksamitnym farszem z grzybami i papryką 

 Deska serów pleśniowych z konfiturą owocową 
Roladki z cukinii z ricottą i chrupiącymi warzywami

 Carpaccio z pieczonego buraka z kozim serem i orzechami
 Długo pieczony rostbef z rukolą, oliwkami i dipem z czerwoną cebulą 

 Karczek w marynacie staropolskiej na kremie chrzanowym  
 Pasztet wieprzowy z kawałkami słoniny z zielonym pieprzem 

 Śledź w sosie pomidorowym z cebulą, podgrzybkiem i rodzynkami
 Śledź na kiszonej cebuli z pastą jajeczną

 Sałatka na rukoli z karmelizowaną gruszką, serem lazur i orzechami 
 Sałatka z kaczką na różowo z pomarańczami, owocem granatu i morelowym sosem winaigret

 Sałatka z mozzarellą, pomidorkami cherry i szynka serrano
 Sałatka z tuńczykiem, makaronem i warzywami

 Sos cumberland, pikantny sos barbecue ze śliwkami
 Wybór pieczywa, naturalne masło

BUFET SŁODKI
 Selekcja ciast i tartaletek  

 Owoce sezonowe, egzotyczne 

KOLACJA 1 
w formie „pokazu kulinarnego” przygotowanego przez zespół kucharzy, serwowana na sali 

 Pieczony udziec wieprzowy glazurowany Porterem,  pieczony ziemniak z boczkiem i cebulą, 
pieczarki duszone w maśle z czosnkiem i pietruszką, ciemny sos z aromatem świeżego tymianku

lub w formie „serwisu niemieckiego” podanie gotowego dania  
Golonka z dzika duszona w warzywach z czerwonym winem, maślane kaszotto z pęczaka

z serem emilgrana, glazurowana marchewka z miodem i rozmarynem, jus

KOLACJA 2
Perliczka smażona na klarowanym maśle, puree z dyni, gnocchi z suszonym pomidorem i szpinakiem,  

demi glace
lub Polędwiczka wieprzowa sous vide, puree z białych warzyw, pieczone warzywa z ziołami, demi glace

lub Sandacz smażony na maśle, buraczane risotto, kalafior romanesco, sos beurre blanc

KOLACJA 3
Płatki z polędwiczki wieprzowej z kurkami duszone w śmietanie z białym winem 

lub Węgierski „czardasz” z wołowiny z papryką i ziemniakami 
lub „Boeuf Strogonoff”

lub Curry z kurczakiem, warzywami i ciecierzycą
lub Tradycyjny forszmak wieprzowy   

lub Ragout z indyka w aromacie rozmarynu z borowikami i zielonym groszkiem

NAPOJE
Woda niegazowana, soki owocowe (podane w stoły)

Napoje gazowane, Lemoniada rzemieślnicza (cytrusowa z miętą, grejpfrutowa z rozmarynem),  
kawa, wybór herbat (w formie bufetu)


