
Oferta weselna I

Menu 175 pln/osoba

Danie serwowane
Tradycyjny rosó³ z domowymi kluseczkami i warzywnym concasse

Danie serwowane II 
Tradycyjny kotlet schabowy podany z ziemniakami  z ogrodowym koperkiem 
i zasma¿an¹ kapust¹

Danie serwowane III
Barszcz czerwony na naturalnym zakwasie buraczanym podany z pasztecikiem

Zimne dania w bufecie lub stole
Pularda faszerowana musem z suszonymi owocami 
Wybór miês pieczonych, pasztetów i podsuszanych kie³bas 
Wybór terrin z ryb morskich z dodatkiem wina i imbiru 
ŒledŸ ba³tycki w oliwie z cebulk¹ i zielonymi listkami natki
Tortilla rolowana z aksamitnym twaro¿kiem i warzywami
Sa³atka ziemniaczana z ogórkiem konserwowym i wêdzonym boczkiem
Hiszpañska sa³atka z pomidorów, kaparów z sosem aioli
Sa³atka z gotowanych warzyw z kwaszonym ogórkiem, jajkiem i  majonezem

Dodatki
Sosy do miês i ryb
Warzywa marynowane
Wybór pieczywa 
Mas³o

Bufet deserowy
Wybór ciast 
Kompozycja œwie¿ych owoców sezonowych

Napoje (bez limitu)
Sok pomarañczowy, sok z czarnej porzeczki,  sok jab³kowy
Woda mineralna
Kawa, herbata

Best Western Hotel Felix
ul.Omulewska 24
04-128 Warszawa
tel. 22 210 70 00 



Oferta weselna II

Menu 199 pln/osoba

Danie serwowane I 
Flaki wo³owe po warszawsku aromatyzowane œwie¿ym imbirem 

Danie serwowane II 
Pieczone kacze udo serwowane z ¿urawinowym sosem, kopytkami i pieczonym 
jab³kiem z modr¹ kapust¹
Sma¿ony w migda³ach filet z morskiego okonia podany na koperkowo-imbirowym 
sosie  z broku³ami i cytrynowym ry¿em   

Danie serwowane III 
Polêdwiczka z indyka nadziewana ¿urawin¹ i w³oskimi orzechami podana 
na pomarañczowo- pieprzowym sosie z kluskami œl¹skimi i karotk¹ 

Danie serwowane IV 
Staropolski ¿urek z chrzanem, bia³¹ kie³bas¹ i jajkiem z dodatkiem wiejskiej 
œmietany 

Zimne przystawki miêsne 
Pó³misek miês pieczonych obficie marynowanych w czosnku i majeranku
Indyczka z su³tañskimi rodzynkami i ¿urawin¹, glazurowana winno-brzoskwiniow¹ 
galaretk¹
Tymbaliki drobiowe z warzywami i jajkiem 

Zimne przystawki rybne
Œledzie w trzech smakach: z cebul¹, w œmietanie i meksykañskiej salsie
Tatar z ³ososia aromatyzowany musztard¹ francusk¹ i koprem ogrodowym 
podany na zio³owej grzance

Zimne przek¹ski jarskie 
Jajka faszerowane aksamitnymi pastami podane na sa³acie
Kompozycja serów ¿ó³tych i pleœniowych z owocami 

Best Western Hotel Felix
ul.Omulewska 24
04-128 Warszawa
tel. 22 210 70 00 



Sa³atki 
Tradycyjna sa³atka z gotowanych warzyw z kwaszonym ogórkiem, jajkiem 
i  majonezem
Sa³atka z wêdzonym kurczakiem, ananasem oraz s³odk¹ kukurydz¹ z dodatkiem 
jogurtowo-majonezowego sosu
Mieszane sa³aty z tuñczykiem, jajkiem i kaparami skropione zio³ow¹ oliw¹ z oliwek 

Dodatki
Sosy do miês i ryb
Warzywa marynowane
Wybór pieczywa 
Mas³o

Bufet deserowy
Wybór ciast 
Kompozycja œwie¿ych owoców sezonowych 

Napoje (bez limitu)
Sok pomarañczowy, sok z czarnej porzeczki, sok jab³kowy
Woda mineralna
Kawa, herbata

Best Western Hotel Felix
ul.Omulewska 24
04-128 Warszawa
tel. 22 210 70 00 



Oferta weselna III

Menu 239 pln/osoba

Danie serwowane I 
Argentyñski pieczony rostbef z musem chrzanowym z balsamicznym sosem i 
mixem sa³at ogrodowych

Danie serwowane II 
Bulion z kaczki z pulpecikami, zielon¹ dymk¹ i dodatkiem francuskich kluseczek

Danie serwowane III 
Pieczony ³osoœ w niskiej temperaturze  serwowany na szafranowo- winnym sosie 
z purée z pieczonych batatów i broku³ami

Danie serwowane IV 
Filet z kurczaka nadziewany szpinakiem i greckim serem serwowany z sosem 
z suszonymi pomidorami, warzywami grillowanymi i cebulowymi kr¹¿kami w 
piwnym cieœcie 

Danie serwowane V
Barszcz czerwony na naturalnym zakwasie buraczanym podany z pasztecikiem

Zimne przystawki miêsne
Kompozycja polskich wêdlin, pasztetów i aromatycznych kie³bas
Staropolska szynka rolowana z musem kaparowym
Ozorki wo³owe w winnej galarecie, z chrzanowym musem
Pieczona pularda faszerowana musem orzechowym z suszonymi owocami

Zimne przystawki rybne 
Pó³misek ryb wêdzonych 
Œledzie w trzech smakach: z cebul¹, w œmietanie i w meksykañskiej salsie
Tymbaliki z pstr¹ga z przepiórczym jajkiem

Best Western Hotel Felix
ul.Omulewska 24
04-128 Warszawa
tel. 22 210 70 00 



Zimne przek¹ski jarskie 
Jajka faszerowane aksamitnymi pastami podane na sa³acie
Kompozycja serów ¿ó³tych i pleœniowych z owocami 
Mini ptysie faszerowane past¹ z zielonego groszku i zio³owym twaro¿kiem

Sa³atki 
Sa³atka ziemniaczana z ogórkiem  konserwowym i wêdzonym boczkiem
Hiszpañska sa³atka z pomidorów, kaparów z sosem aioli
Chrupka zielona sa³ata  z pomarañczami, serem camembert, ¿urawin¹ 
i orzechami

Dodatki 
Sosy do miês i ryb
Warzywa marynowane
Wybór pieczywa 
Mas³o

Bufet deserowy
Wybór ciast 
Kompozycja œwie¿ych owoców sezonowych 

Napoje (bez limitu)
Sok pomarañczowy, sok z czarnej porzeczki, sok jab³kowy
Woda mineralna
Kawa, herbata

Pracownicy Dzia³u Sprzeda¿y pomog¹ znaleŸæ rozwi¹zanie dostosowane do Pañstwa potrzeb. 
Kontakt: Micha³ Kurek - Specjalista ds. Organizacji Imprez, 
tel. +48 696 478 698, e-mail:m.kurek@bwfelix.pl; www.bwfelix.pl 

Best Western Hotel Felix
ul.Omulewska 24
04-128 Warszawa
tel. 22 210 70 00 


