Wasz wyjątkowy dzień w wyjątkowym miejscu…

„Podobnie jak na palecie artysty, tak i w naszym życiu jest taki kolor, który nadaje
znaczenie życiu i sztuce. Tym kolorem jest miłość…”
Marc Chagall

www.hotelwitek.pl

Początek podróży...

Szanowni Państwo,
Początek wspólnej podróży zawsze łączy się z ekscytacją
i ciekawością tego co przed nami. Podobnie jest z zawarciem
związku małżeńskiego.
Największym darem jakiego Państwu życzymy na tej wspólnej drodze jest
empatia – aby łatwo i z miłością przychodziło wzajemne poznawanie myśli
i serca, a także abyście pomagali sobie nawzajem w spełnianiu
Waszych marzeń.
Jesteśmy zaszczyceni że od wielu lat możemy towarzyszyć parom młodym
podczas ich najpiękniejszej nocy.
Robimy wszystko, aby ta chwila była niezapomniana i dokładnie taką
jak sobie Państwo wymarzyliście.
Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą i będzie nam bardzo miło, jeśli
w tym wyjątkowym dniu zechcecie Państwo być naszymi Gośćmi.
Z wyrazami szacunku
Anna Witek – Pietroń
z załogą
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Zdaniem Gości

Opinie naszych Gości:
W Hotelu Witek, w Witkowej Chacie organizowaliśmy nasze wymarzone wesele w czerwcu 2015
roku. Przygotowanie oraz organizacja całego przyjęcia, a także obsługa naszych gości przeszła nasze
oczekiwania! Jedzenie było pyszne i w ogromnych ilościach, obsługa kelnerska spisała się bez zarzutu,
a po wszystkim rano dostaliśmy pyszne śniadanie do apartamentu dla nowożeńców. Niesamowity
ogród z pochodniami, koce dla zmarzniętych gości na tarasie, podobało się nam wszystko, tylko sama
noc była zdecydowanie za krótka... Serdecznie polecamy!
Asia i Jacek, czerwiec 2015
Miesiąc temu w Witkowej Chacie odbyło się nasze wesele i gorąco polecam to miejsce na wszystkich
przyszłych par! Chata jest urocza - altanka prześliczna, a co za tym idzie to piękne zdjęcia.
Menedżerowie profesjonalni i wychodzący naprzeciw oczekiwaniom klienta. A największy plus dla
obsługi wesela - bardzo uprzejmi i cierpliwi, mimo, że wesele przeciągnęło się do bardzo
rannych godzin ;)
Ewa i Michał, sierpień 2015
Jako "pan młody", posiadający doświadczenie w branży restauracyjnej, pragnę z przyjemnością
podziękować całemu personelowi obsługującemu nas podczas wesela w Chacie Witkowej. Ekipa była
bardzo profesjonalna i bardzo miła. Niestety, nie często można spotkać się z obsługą na takim poziomie.
Jednocześnie chciałbym dodać, ze nie jest to tylko moja subiektywna opinia, podyktowana emocjami
przezywanymi podczas jednej z najważniejszych chwil w życiu każdego człowieka,. Również moja
rodzina i wszyscy goście byli zachwyceni Państwa serwisem oraz smacznym jedzeniem. Bardzo
dziękujemy jeszcze raz każdemu z osobna oraz wszystkim razem, jako zespołowi, za uświetnienie naszej
uroczystości. Zapewniam Państwa, ze z przyjemnością powrócimy do Hotelu/Chaty przy najbliższej
okazji i będziemy polecać Państwa usługi znajomym.
ULA & JEAN-PHILIPPE, wrzesień 2015

Więcej opinii można znaleźć na naszej stronie internetowej w zakładce Opinie.
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Nasze Sale
SALA BANKIETOWA
Królewska Sala Bankietowa z dużymi lustrami,
eleganckim wykończeniem oraz wyposażeniem
w najwyższym standardzie, daje wspaniałe
możliwości organizacji uroczystości z dużą
liczbą Gości.
Sala połączona jest z przestronnym hallem, w którym
są przygotowane wygodne sofy, gdzie Goście mogą
odpocząć, wypić kawę, herbatę czy drinka.
Ta klimatyzowana sala daje możliwość organizacji
przyjęć do 270 osób.

WITKOWA CHATA
Witkowa chata zbudowana z drewnianych bali
w folkowym stylu, gwarantuje
niezapomniane wrażenia.
Zaciszny ogród i otoczenie czarującej małej
architektury ławeczek, alejek i wysp zieleni sprawia,
że przenosimy się w miejsce gdzie czas płynie inaczej.
Obiekt pozwala na organizację wesela do 120 osób
oraz zorganizowanie grilla lub ogniska.
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SŁONECZNA WERONA
Bardzo przyjemna sala o wystroju wnętrza, które
przenosi nas do słonecznej Italii. Tutaj każdy poczuje
się jak na śródziemnomorskim przyjęciu. Werona to
przestronna sala mogąca pomieścić do 100 osób.
Dodatkowo przed restauracją znajduje się duży hall
z sofami i osobnym wejściem prowadzący do
zewnętrznego ogródka z ławami gdzie można
ochłonąć w przerwie zabawy.

SALA KOMINKOWA
Ta kameralna sala daje możliwość organizacji
wesela do 60 osób.
W Sali kominkowej znajduje się bezpośrednie wyjście
na zewnętrzny taras i tereny zielone otaczające hotel.
Sala jest połączona z Drink Barem, co sprzyja
organizacji wspaniałego przyjęcia weselnego
z open-barem oraz kominkiem.
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Dodatkowe propozycje
UROCZYSTY OBIAD
Salon VIP to ekskluzywne miejsce na wyjątkowe
spotkania w królewskim stylu. Salon położony na
najwyższym piętrze hotelu posiada indywidualne
wejście oraz duży taras widokowy.
Kominek, rozpalany na każde życzenie, stworzy
niepowtarzalną atmosferę tego wyjątkowego dnia.
W salonie znajduje się również zestaw
wypoczynkowy, stylowe meble oraz przeszklona
ściana z widokiem na okolicę.
W tej Sali można ugościć do 30 osób na uroczysty,
wykwintny obiad.

PLENER
Ślub lub przyjęcie weselne w ogrodzie to oferta
skierowana dla Młodych Par szukających
wyjątkowego otoczenia i niezapomnianych przeżyć.
Może odbyć się w pięknie udekorowanym namiocie.
Zapewniamy potrzebne wyposażenie, catering,
dekoracje i wszystkie niezbędne elementy.
Młode Pary zapraszamy na sesję zdjęciową
w ogrodach hotelowych.
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Galeria Sal weselnych

Stół szwedzki w Sali Bankietowej

Ujęcie Sali Bankietowej z widokiem na hall

Panorama Witkowej Chaty

Bufet w Restauracji Werona

Nakrycie stołu w Sali Kominkowej
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Menu
Menu Pełnia Szczęścia
199 zł od osoby

Menu Spełnienie Marzeń
229 zł od osoby

Przywitanie Młodej Pary wraz z Gośćmi chlebem
i solą oraz winem musującym.

Przywitanie Młodej Pary wraz z Gośćmi chlebem
i solą oraz winem musującym.

Prosimy o wybór po jednej pozycji z każdej
kategorii

Prosimy o wybór po jednej pozycji z każdej
kategorii

Uroczysty obiad

Uroczysty obiad

Przystawka:
Rożek z szynki z twarożkiem w galaretce
ziołowej na grzance
 Galantyna drobiowa z czatnejem cebulowożurawinowym
 Tatar ze śledzia z kaparami

Przystawka:
 Camembert w cieście ﬁlo na żurawinie
 Terrina z łososia
 Kurczak w balsamico



Zupa:
 Rosół z makaronem
 Krem brokułowy z groszkiem ptysiowym
 Zupa cebulowa z grzanką serową
Danie główne:
 Schab zapiekany ze szpinakiem w sosie
gorgonzola, ziemniaki opiekane, zestaw
surówek
 Roladka z indyka z porem i boczkiem w sosie
z białym winem, ziemniakami z wody, surówką
z buraczków
 Szynka wieprzowa w sosie grzybowym, kopytka
w koperku, sałaty w sosie jogurtowo –
cytrynowym
Deser:
 Proﬁterole z kremem i czekoladą
 Szarlotka lodowa
I danie gorące
Pieczeń ze schabu ze śliwką, puree
ziemniaczane i marchew glazurowana
z imbirem
 Szaszłyk drobiowy, złocisty kuskus, grillowane
warzywa
 Kurczak curry z warzywami i ryżem
jaśminowym


II danie gorące
Barszcz czerwony z pasztecikiem z kapustą
Kwaśnica z żeberkiem
Żurek staropolski





Zupa:
 Krem serowy z paluszkiem z ciasta francuskiego
 Bulion z warzywami, kluseczkami francuskimi
i paseczkami mięsa
 Krem pomidorowy z wstążkami omletu
Danie główne:
 Kieszonka drobiowa z pomidorem i fetą w sosie
paprykowym, ziemniaki opiekane, surówka
bałkańska z kapustą pekińską
 Turnedo wieprzowe w sosie grzybowym, puree
ziemniaczane, zestaw surówek
 Królik w śmietanie, kluseczki parmezanowe,
brokuły w płatkach migdałów
Deser:
 Gruszka w czekoladzie
 Creme Brulee
I danie gorące
 Udko faszerowane, puree ziemniaczane
z chrzanem i groszkiem
 Kotlet devolay, bukiet jarzyn z cukinią,
gotowane ziemniaki
 Pieczeń ze schabu ze śliwką, ziemniaczane ros ,
mix sałat w sosie jogurtowym
II danie gorące
Strogonow
Gulasz drobiowy
Bigos królewski
Barszcz czerwony z krokietem mięsnym






III danie gorące
Barszcz z pasztecikiem z kapustą lub mięsem
Żurek z jajkiem i kiełbasą




Szwedzki stół
Szwedzki stół
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Szwedzki Stół

Menu Ogród Miłości
259 zł od osoby
Przywitanie Młodej Pary wraz z Gośćmi chlebem
i solą oraz winem musującym.
Prosimy o wybór po jednej pozycji z każdej
kategorii
Uroczysty obiad

Mięsa pieczone i marynowane:
 Rostbef po angielsku
 Schab z morelą
 Schab po wiejsku
 Indyk pieczony w curry
 Rolady z suszonymi grzybami
 Karczek pieczony
Deska wędlin staropolskich:
Szynka wiejska
Kiełbasa lisiecka
Kabanosy podsuszane
Kiełbasa wiejska

Przystawka:
 Łosoś na pomarańczy
 Pasztet z wątróbek drobiowych z czerwoną cebulą
i wiśniami
 Polędwiczki wieprzowe na chrzanowym sosie






Zupa:
 Zupa grzybowa z łazankami
 Krem z dyni z pestkami prażonymi
 Kremowa zupa koperkowa z kurczakiem

Przekąski:
 Pasztety staropolskie z kolorowym pieprzem
i leśnymi grzybami
 Galaretka drobiowa z chrupiącymi warzywami
 Śliwki w boczku

Danie główne:
 Warkocz z polędwiczki wieprzowej w sosie
szafranowym, kluseczki szpinakowe, czerwona
kapusta
 Kaczka pieczona na czerwonej kapuście, ziemniaki
opiekane
 Półmisek mięs: rolada wołowa, szaszłyk z karczku,
devolay, drumstyk, kluski śląskie, ziemniaki
w koperku, ryż jaśminowy, bogaty zestaw surówek

Deska serów żółtych i pleśniowych:
 Wybór serów żółtych
 Wybór serów pleśniowych
 Roladki serowe
 Orzechy włoskie i winogrona

Deser:
 Panna co a mango
 Lody czekoladowe z brzoskwiniami z chilli na ciepło

Sałatki:
 Sałatka pomidorowo - brokułowa z gorgonzolą
i bekonem prażonym
 Sałatka gyros
 Sałatka grecka
 Sałatka jarzynowa polska

I danie gorące
 Łosoś w maśle czosnkowym na bukiecie jarzyn
z krokietami ziemniaczanymi
 Bitki wołowe w sosie własnym z kluseczkami
parmezanowymi i buraczkami z chrzanem
 Pstrąg z pieca w sosie cytrynowym z bukietem
warzyw

Inne:
 Śledzie w śmietanie
 Śledzie w oleju
 Jajka w sosie tatarskim i paprykowym
 Sos kresowy do mięs pieczonych z odrobiną świeżych
pomidorów
 Mini caprese

II danie gorące
 Witkowy kociołek
 Ragout z indyka
 Wołowina po burgundzku

Owoce sezonowe na paterach na stołach

III danie gorące
Barszcz z krokietem mięsnym lub pasztecikiem
z kapustą
 Barszcz z kołdunem z grzybami
 Żurek z jajkiem i kiełbasą
 Krem pieczarkowy z groszkiem ptysiowym


Napoje zimne i gorące bez ograniczeń:
 Soki owocowe, woda mineralna (serwowane na
stołach)
 Bufet kawowo-herbaciany – Kawa, wybór herbat
czarnych, owocowych i ziołowych, mleko, cytryna,
cukier biały i brązowy
Napoje gazowane:
 Butelka 0,5l na stole bufetowym bez ograniczeń
w cenie menu

Szwedzki stół
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W cenie menu















Przygotowanie i ustawienie Sali
Podstawowa dekoracja stołów (obrusy, kompozycje serwet, świeczniki oraz świece)
Obsługa kelnerska (całonocna)
Obsługa szatni i sanitariów
Na życzenie kącik zabaw dla dzieci
Bezpłatny parking dla Gości
Sejf do dyspozycji
Apartament dla nowożeńców oraz na życzenie śniadanie do łóżka
Bezpłatna degustacja dla Młodej Pary
Kolacja z okazji pierwszej rocznicy ślubu
15% zniżki na uroczystości rodzinne do wykorzystania w ciągu 12 miesięcy po weselu
Niespodzianka od właściciela Hotelu Witek
Dwa pokoje dla rodziców Państwa Młodych w cenie jednego
Opłata Zaiks

Dwupoziomowy apartament dla nowożeńców

Dodatkowe propozycje:







Lustro z deserami
Symfonia ryb morskich i wędzonych
Grill – do wesel w chacie
Bufet wiejski
Fontanna czekoladowa
Fontanna alkoholowa

990 zł / do 100 osób
1990 zł / do 100 osób
55 zł/osobę
2900 zł / do 100 osób
800 zł (czas trwania ok.1,5h)
1190 zł
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Opcje dodatkowe






Opłata ZAIKS
Ciasta
Tort
Dekoracje z żywych kwiatów
Alkohol

gra s
od 4 zł/os
zgodnie z ofertą cukierni
od 600 zł
indywidualna wycena, możliwość wniesienia
własnego alkoholu bez opłaty korkowej

Opcje dodatkowe:
Centrum Hotelowo – Konferencyjne Witek
proponuje kompleksowe przygotowanie Państwa przyjęcia
Ceny za tego typu usługi kształtują się:






Oprawa muzyczna (DJ, Zespół muzyczny)
Noclegi dla Gości
Szyte na miarę pokrowce na krzesła
Transport Gości (luksusowe busy i autokary)
Sprzęt muzyczny (głośniki, wzmacniacz, mikser,
DVD, mikrofon) z obsługą

od 2000 zł
200 zł – 320 zł/ pokój
6 zł/ szt.
zgodnie z ofertą ﬁrmy przewozowej
900 zł

Pokój jednoosobowy

Pokój dwuosobowy

Świadczymy dobre usługi. Wykonujemy je uczciwie i rzetelnie.
Staramy się, aby każdy do nas wrócił, bo wiemy, że bez Was nie byłoby nas…
Hotel Witek
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„Miłość jest tym cierpliwym architektem, który nieporozumienia przeobraża
w zrozumienie, nadaje inny blask wschodom słońca i falom oceanu, wyznacza nowe
horyzonty i bezpieczne lądowiska…”
Ogden Nash

Modlniczka, ul. Handlowców 14, 32-085 Modlnica
tel. (+48) 12 66 23 500, fax (+48) 12 66 23 555
e-mail hotel@hotelwitek.pl
www.facebook.com/hotelwitek
www.hotelwitek.pl

Twój osobisty konsultant:
Zabierzów
Trzebinia
79

Olkusz
94
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A4
Katowice
Wrocław

Kielce
Warszawa
79

Kraków
Wisła
E40

Zakopane

Rzeszów

Pobierz ofertę w PDF:
s.awitek.pl/ofertaSlubna

