
Najbardziej przyjazna 
oferta weselna w Wilanowie



Szanowni Państwo,

Dziękujemy za zainteresowanie Hotele Wilanów Warszawa       
by DeSilva. Nasze sale bankietowe są doskonałym miej-
scem do organizacji przyjęcia weselnego do 40 osób.            

Cena za pakiet weselny już od 170 PLN od osoby.

W ramach pakietu zapewniamy: 
• wynajem sali bankietowej zaaranżowanej dla Gości,
• eleganckie nakrycie stołów,
• powitanie Młodej Pary chlebem weselnym i solą, toast       
   winem musującym,
• bogate menu: przystawki zimne, 4 dania gorące (dla 
   przyjęć) lub 2 dania gorące (dla obiadów weselnych), 
   desery oraz świeże owoce,
• napoje bezalkoholowe zimne i gorące podawane bez 
   ograniczeń,
• dzieci do lat 12 – 30% ceny
• bezpłatny nocleg dla Pary Młodej w komfortowym  
   apartamencie
• preferencyjne ceny pokoi dla gości weselnych,
• bezpłatny parking.

Na Państwa życzenie możemy wzbogacić każdy pakiet o:
• przygotowanie dekorowanego tortu weselnego w cenie 
   10 PLN od osoby,
• przygotowanie stołu wiejskiego w cenie 10 PLN od os. 
• dekoracje z żywych kwiatów w cenie od 75 PLN za 
   kompozycję.

Koszt przyjęcia zależy od wybranego menu, przedstawionego 
poniżej.  Ceny zawierają podatek VAT.
Gorąco polecamy Państwu organizację przyjęcia weselnego            
w naszym hotelu. Z przyjemnością spotkamy się z Państwem                
i przedstawimy możliwości naszego obiektu po wcześniejszym 
ustaleniu daty i godziny.

Zapraszamy do kontaktu:
tel.: +48 22 550 60 91
tel.: +48 22 550 60 92
e-mail: sales.wilanow@desilva.pl

Hotel Wilanów Warszawa by DeSilva
ul. Kubickiego 3, 02-954 Warszawa
tel.: +48 22 550 62 00
e-mail: wilanow@desilva.pl

www.desilva.pl/wilanow

facebook.com/DeSilvaWilanow



MENU WESELNE 1 - 210 PLN od osoby 
Powitanie chlebem i solą, toast winem musującym

Gorący obiad podawany przez kelnerów

Rosół z pulpecikami drobiowymi i warzywami
Pieczeń cielęca w rumianym sosie cebulowym z ziemniakami 
z masłem klarowanym, marchewką glazurowana 
w soku pomarańczowym
Mus czekoladowy z wiśniami i świeżą miętą

Zimne dania na półmiskach ustawionych na stole

Indyk w maladze
Befsztyk po tatarsku
Rożki z szynki z pianką chrzanową
Śledź po japońsku
Roladki drobiowe z suszonymi pomidorami
Rolada rybna w galarecie
Półmisek wędlin
Półmiski mięs pieczystych
Sałatka szopska
Sałatka jarzynowa w muszlach makaronowych
Sałatka Cezar z sosem z sardynki

Gorące dania podawany przez kelnerów

Rolada schabowa z ogórkiem kiszonym i kluskami śląskimi, 
buraczki glazurowane

Bufet deserowy

Ciasta i desery z własnej cukierni

Danie gorące serwowane 

Barszcz czerwony z pasztecikiem mięsnym



MENU WESELNE 2 - 180 PLN od osoby 
Powitanie chlebem i solą, toast winem musującym

Gorący obiad podawany przez kelnerów

Flaki po warszawsku z knedlami
Grilowany kotlet schabowy z kostką, z salsą z suszonych pomi-
dorów, ziemniakami i blanszowaną cukinią 
Pannakota z musem owocowym

Zimne dania na półmiskach ustawionych na stole

Ryba po grecku
Galaretka z nóżek wieprzowych
Jaja faszerowane
Śledzie w trzech smakach
Półmisek wędlin
Półmiski mięs pieczystych
Deska serów
Sałatka z selera naciowego i grillowaną piersią kurczaka
Sałatka grecka
Sałatka z papryki „po Gdańsku” z wędzoną rybą
Sałatka z brokułów „Eldar”

Gorące dania podawany przez kelnerów

Udziec z indyka pieczony z masłem rozmarynowym, kluskami 
kładzionymi i purre z kalafiora

Bufet deserowy

Ciasta i desery z własnej cukierni

Danie gorące serwowane 

Staropolski żur z białą kiełbasą



MENU WESELNE 3 - 200 PLN od osoby 
Powitanie chlebem i solą, toast winem musującym

Gorący obiad podawany przez kelnerów

Krem z grzybów lesnych z grzankami
Pieczona pierś z kurczaka faszerowana młodym szpinakiem,
podana na kaszy jaglanej z grilowanymi warzywami 
zapiekanymi z parmezanem
Sernik na zimno z galaretką owocową

Zimne dania na półmiskach ustawionych na stole

Śledzie - rolmopsy
Suszone śliwki w boczku
Schab nadziewany suszonymi morelami w galarecie
Tymbaliki z kurczaka
Rożki z szynki nadziewane musem chrzanowym
Półmisek wędlin
Półmiski mięs pieczystych
Sałatka nicejska
Sałatka jarzynowa
Sałatka z kurczaka z ryżem
Pikle warzywne

Gorące dania podawany przez kelnerów

Zrazy wołowe po warszawsku z sosem myśliwskim, 
z ziemniakami z wody i koperkiem, kapusta włoska z boczkiem 
wędzonym

Bufet deserowy

Ciasta i desery z własnej cukierni

Danie gorące serwowane 

Boeuf Strogonow



MENU WESELNE 4 - 210 PLN od osoby 
Powitanie chlebem i solą, toast winem musującym

Gorący obiad podawany przez kelnerów

Krem z białych warzyw z czipsem bekonowym
Pieczone udko z gęsi z sosem wiśniowym z ziemniakami 
pieczonymi z ziołami i czerwoną kapustą z rodzynkami
Ciasto orzechowe z musem pomarańczowym

Zimne dania na półmiskach ustawionych na stole

Różyczki z wędzonego łososia
Pikle warzywne
Śliwki w zalewie z octu
Roladki drobiowe ze szpinakiem i suszonymi pomidorami
Galaretka z nóżek wieprzowych
Tatar ze śledzia
Półmisek wędlin
Półmiski mięs pieczystych
Półmisek serów
Sałatka szpinakowa z polędwiczką wieprzową
Sałatka Cezar z sosem z sardynki

Gorące dania podawany przez kelnerów

Schab po cygańsku z frytkami belgijskimi z miksem sałat 
z francuskim winegret

Bufet deserowy

Ciasta i desery z własnej cukierni

Danie gorące serwowane 

Bogracz z wołowiny



MENU DZIECIĘCE 

Zestaw 1

Rosół z makaronem i marchewką
Nugetsy z kurczaka podane z sosem koktajlowym, 
frytkami i mizerią

Zestaw 2

Zupa pomidorowa ze świeżych pomidorów 
Kotlecik schabowy z młodymi ziemniakami 
i glazurowaną marchewką

Zestaw 3

Krem z kalafiora z groszkiem ptysiowym
Duszona cielęcina z sosem koperkowym, kluseczkami 
i surówką z kapusty

Zapraszamy do kontaktu, chętnie skomponujemy menu 
wg. Państwa życzeń i sugestii.
          

tel: +48 22 550 60 91, 22 550 60 92
e-mail: sales.wilanow@desilva.pl

Hotel Wilanów Warszawa by DeSilva
ul. Kubickiego 3, 02-954 Warszawa 
tel.: +48 22 550 62 00
e-mail: wilanow@desilva.pl



CENNIK ALKOHOLI BANKIETOWYCH                                                       
OPEN BAR - CZAS TRWANIA DO 4 GODZIN 
(z możliwością przedłużenia ) 
opcja A         60 PLN  
wino musujące, wino bankietowe, piwo  
opcja B         70 PLN 
wino musujące, wino bankietowe, piwo, 
wódka krajowa
opcja C        90 PLN
wino musujące, wino bankietowe, piwo, 
wódka krajowa, gin, rum, Campari, 
Martini, whisky Johnnie Walker red label, 
whisky Grant’s Family Reserve

Cena dotyczy 1 osoby i zawiera VAT.

 
ALKOHOLE SPRZEDAWANE NA BUTELKI

(rozliczenie według spożycia)

Wino musujące   0,75L       75 PLN
Wino bankietowe   0,75L      45 PLN
(białe/czerwone) 

Piwo Żywiec       20L   400 PLN
Piwo Heineken                0,33L                 8 PLN
Piwo Żywiec Białe     0,5 L        9 PLN
Dziki Sad      0,4 L        9 PLN
Żywiec bezalkoholowy             0,33 L        8 PLN

Wódka Wyborowa Exquisite  0,7 L   280 PLN
Wódka Absolut    0,7 L     80 PLN
Wódka Żubrówka     0,7 L      60 PLN
Wódka Baczewski     0,7 L      60 PLN
 

Whisky Johnie Walker red label,    0,7 L   120 PLN
Whisky Grant’s Reserve

Jack Daniels Bourbon   0,7 L   180 PLN
Jim Beam Bourbon,    0,7 L   120 PLN
Jameson Whiskey                    

Tequilla Olmeca gold   0,7 L   180 PLN
Tequilla Sausa gold, silver    0,7 L   160 PLN
Cachaca      0,7 L   120 PLN

Campari      0,7 L   120 PLN
Martini (dry, bianco, rosso)      1 L   120 PLN
Gin Seagram      0,7 L   120 PLN
Rum Bacardi     0,7 L   160 PLN

Martell VS      0,7 L   330 PLN
Metaxa ***** Brandy   0,7 L   160 PLN

Amaretto, Cointreau, Baileys   0,7 L   180 PLN
Bols Liqueurs      0,7 L   180 PLN


