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Dlaczego Narzeczeni wybierają 
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Klimatyzacja to najważniejszy element wyposażenia każdej
profesjonalnej sali weselnej. Państwo i Państwa Goście musicie
czuć komfort podczas tańczenia i degustacji potraw.

KLIMATYZACJA

Sala weselna przystosowana jest do maksymalnie 125 osób przy
użyciu dostępnych, prostokątnych stołów ustawionych w literę
E. Naszą salę można również zaaranżować ustawiając 10-cio
osobowe kwadratowe stoły.

WESELE DO 125 OSÓB

Sala weselna w Cztery Brzozy Hotel & Restauracja
zlokalizowana jest na parterze, z bezpośrerdnim wyjściem do
ogrodu, w którym przygotowaliśmy stoliki, krzesełka i parasole.

LETNI OGRÓD

Sala Weselna
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Wszystkie pokoje w Hotelu Cztery Brzozy są dwuosobowe 

z łazienkami. W pokojach dostępne jest Wi-Fi oraz 32
programy telewizyjne.

30 POKOI DWUOSOBOWYCH

W Hotelu Cztery Brzozy oddajemy do dyspozycji Państwa i
Państwa Gości 30 pokoi dwuosobowych, w których możemy
zapewnić nocleg dla 65 osób.

NOCLEG DLA 65 OSÓB

Pokoje w Hotelu Cztery Brzozy zlokalizowane są na I i II
piętrze. Dla Państwa wygody posiadamy przeszkloną 

windę sześcioosobową.

WINDA NA WYŻSZE PIĘTRA

Pokoje hotelowe
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Zupa
 
Rosół z domowym makaronem
Krem z pieczarek
Krem z pomidorów

 
Danie główne:
 
 
Tradycyjny kotlet schabowy
Pieczeń wieprzowa w sosie własnym
Filety z kurczaka po parysku
Propozycje wegetariańskie:
Kotleciki brokułowe z pestkami słonecznika
Papryka faszerowana grzybowym risotto 
z rozmarynem
 
Dodatki do dania głównego:
Ziemniaki gotowane
Frytki
Kapusta zasmażana
Marchewka z groszkiem

 

* jedna do wyboru

*2 porcje mięsne dla jednej osoby
*max. 3 rodzaje do wyboru

Zakąski zimne:
 
 
Galareta z kurczakiem
Pasztet pieczony
Płyta zimnych mięs :
Rolada z boczku
Karkówka pieczona z rozmarynem
Schab ze śliwką
Śledź w oleju
Jajko garnirowane z szynką na sałatce jarzynowej
Sałatka z kurczakiem, ananasem i kukurydzą
 
Dodatki:
Masło, Pieczywo, Sosy zimne, Marynaty
 
Pierwsze danie gorące:
Pieczone udka z kurczaka
 
Drugie danie gorące:
Barszcz z pasztecikiem
 
Napoje:
Kawa, herbata, woda niegazowana- b/o
Soki owocowe b/o,
Napoje gazowane (coca-cola/fanta/sprite) b/o

* 5 porcji zakąsek na osobę
* 4 rodzaje do wyboru
 

MENU  S ZMARAGDOWE  1 9 0  P LN
Powitan ie  młode j  pary  ch lebem i  so lą  przez  rodz iców.  Wzn ies ien ie  toastu  lampką wina  musu jącego .

*Menu SZMARAGDOWE przygotowujemy dla min. 60 osób
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Zupa
 
Rosół z domowym makaronem
Krem z cukinii z listkami świeżej mięty
Krem z pieczarek z groszkiem ptysiowym
Krem z pomidorów podany z grzankami
 
Danie główne
 
 
Filety z kurczaka po parysku
De vollaile
Pieczony filet z indyka
Zrazy wieprzowe
Schab po staropolsku
Polędwiczki wieprzowe w sosie grzybowym
Pieczeń wieprzowa w sosie własnym
 
Dodatki do dania głównego:
 
Ziemniaki gotowane / Frytki /Ziemniaki
opiekane
Ryż z jarzynami / Kopytka / Kasza
gryczana
 
Marchewka glazurowana / Buraczki
zasmażane
Fasolka szparagowa z sezamem
Czerwona kapusta z cynamonem duszona
w winie

* jedna do wyboru

* 2 porcje mięsne dla jednej osoby
* max. 4 rodzaje do wyboru

Zakąski zimne
 
 
Polędwiczka wieprzowa podwędzana na
sałatce ziemniaczanej
Rolada z kurczaka faszerowana
szpinakiem i suszonymi pomidorami
Rostbef na różowo podany z sosem
chrzanowym
Płyta zimnych mięs :
Rolada z boczku / Schab ze śliwką /
Karkówka pieczona z rozmarynem /
Pasztet pieczony z dziczyzny
Tartoletki nadziewane musem z
karczochów
Tortilla z warzywami i sosem czosnkowym
Pomidory faszerowane sałatką jarzynową
Sałatka grecka
Sałatka z kurczakiem i mango
Śledź w dwóch smakach
Śledź z żubrówką
Deska serów z konfiturą z czerwonej
cebuli
 
Dodatki
Masło, pieczywo, sosy zimne, marynaty
 

* 5 porcji zakąsek na osobę
* 6 rodzajów do wyboru

Pierwsze danie gorące:
 
Pieczone udka z kurczaka podane na potrawce z
pieczarek
Szaszłyki drobiowe podane na warzywach
grillowanych
Golonka pieczona w piwie podana na kapuście
zasmażanej
Pikantne klopsiki z soczewicy
Szaszłyki warzywne z pieczarką
 
Drugie danie gorące:
 
Barszcz z pasztecikiem
Żurek z białą kiełbasą
Bogracz wegetariański z cieciorką
 
Napoje
Kawa, herbata, woda niegazowana- b/o
Soki owocowe b/o
Napoje gazowane (coca-cola/fanta/sprite) b/o

* jedno do wyboru

* 3 rodzaje do wyboru

MENU  D I AMENTOWE  2 1 5  P LN
Powitan ie  młode j  pary  ch lebem i  so lą  przez  rodz iców.  Wzn ies ien ie  toastu  lampką wina  musu jącego .

* 3 rodzaje do wyboru

* jedno do wyboru

*Menu DIAMENTOWE przygotowujemy dla min. 60 osób
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MENU  BRY LANTOWE  2 5 5  P LN
Powitan ie  młode j  pary  ch lebem i  so lą  przez  rodz iców.  Wzn ies ien ie  toastu  lampką wina  musu jącego .

Przystawka
 
Łosoś gravadlax
Rolada z kaczki z bakaliami
Śledź marynowany z jabłkiem w żubrówce
Półgęsek z polędwiczki wieprzowej
Pasztet podany z konfiturą z czerwonej
cebuli i żurawiny
 
Zupa
 
Rosół z kaczki z tortellini
Krem z groszku zielonego z listkiem mięty
Aksamitny krem dubarry
Rosół z domowym makaronem
Krem z pieczarek z groszkiem ptysiowym
Krem z pomidorów z grzankami
Krem z cukinii z listkami świeżej mięty
 
Danie główne
 
 
Pierś z kaczki
Pieczeń z szynki wieprzowej
Eskalopki drobiowe podane z sosem
śmietanowym
Łosoś pieczony
Filet z sandacza w sosie cytrynowym
Filety z kurczaka po parysku
Pieczony filet z indyka
Zrazy wieprzowe
De vollaile
Pieczony filet z indyka

* jedna do wyboru

* 3 porcje mięsne dla jednej osoby:
* max. 4 rodzaje do wyboru

Polędwiczki wieprzowe w sosie grzybowym
Schab po staropolsku
Propozycje wegetariańskie:
Lasagne ze szpinakiem i serem mozzarella
Kotleciki brokułowe z pestkami słonecznika
Papryka faszerowana borowikowym risotto z
rozmarynem
 
Dodatki
 
Ziemniaki gotowane / Frytki /Ziemniaki opiekane
Ryż z jarzynami / Kopytka / Kasza gryczana
 
Marchewka glazurowana / Buraczki zasmażane
Fasolka szparagowa z sezamem
Czerwona kapusta z cynamonem duszona w
winie
 
Zakąski zimne
 
 
Rostbef na różowo podany z sosem chrzanowym
Rostbef pieczony
Schab ze śliwką w maladze
Schab gotowany na musie z tuńczyka
Polędwiczka wieprzowa podwędzana na sałatce
ziemniaczanej
Polędwiczka wieprzowa faszerowana śliwkami
wędzonymi
Pstrąg wędzony
Łosoś w zielonym pieprzu
 

* 5 porcji zakąsek na osobę
* 6 rodzajów do wyboru

Szczupak faszerowany pieczarkami
Śledź w dwóch smakach
Kaczka faszerowana bakaliami
Rolada z kurczaka faszerowana szpinakiem i
suszonymi pomidorami
Galantyna z kurczaka z bakaliami
Melon zawijany w szynce parmeńskiej
Jajka faszerowane pastą z łososia
Tartoletki nadziewane musem z karczochów
Sałatka z kurczakiem, mango i kolendrą
Sałatka grecka
Tortilla z warzywami i sosem czosnkowym
Pomidory faszerowane sałatką jarzynową
Deska serów z konfiturą z czerwonej cebuli
 
Dodatki
Masło, pieczywo, sosy zimne, marynaty
 
I Danie gorące (do wyboru):
Zupa chilli con carne / Strogonoff
 
II danie gorące (do wyboru):
Pierogi z dziczyzny z sosem borowikowym /
szaszłyk z polędwiczek wieprzowych na
grillowanych warzywach
 
III danie gorące (do wyboru):
Żurek z białą kiełbaską / barszcz z pasztecikiem
 
Napoje
Kawa, herbata, woda niegazowana- b/o
Soki owocowe b/o
Napoje gazowane (coca-cola/fanta/sprite) b/o

* 3 rodzaje do wyboru

* 3 rodzaje do wyboru
* jedna do wyboru

*Menu BRYLANTOWE przygotowujemy dla min. 60 osób
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Każda oferta menu weselnego zawiera:
    Dania wg. menu, dla 1 osoby dorosłej

    1 nocleg w Apartamencie Nowożeńców

    Koordynację organizacji wesele przez Managera

    Wynajem Sali Weselnej ze stołami prostokątnymi

    Wystrój sali: białe obrusy, skirtingi, białe bankietówki

    Obsługę kelnerską

    Wynajem Sali Weselnej do godz. 4:00

    (każda kolejna godzina: 600 zł)

    Miejsca postojowe na parkingu 

    Ponad to: Dzieci do lat 3 gratis

                   Dzieci w wieku 4-10 lat : 50% ceny wybranego wariantu menu

 

Idealne urozmaicenie stołów weselnych:
Słodki bufet z ciastami : 15 PLN/ osoba

Stół wiejski ok. 10 kg: 1300 PLN

Dzik pieczony na ok 60 osób ok.1500 PLN

Filetowane owoce na paterach – 600 PLN

(ananas, mango, arbuz, melon, winogrona, truskawki, kiwi, pomarańcz)

Cennik weselny na alkohole:
wódka Gorzka Żołądkowa 0,5 L 35 PLN
wódka Luksusowa             0,5 L 35 PLN
wódka Absolut                  0,5 L 49 PLN
wódka Finlandia                0,5 L 49 PLN
wino Morada Tempranillo /czerwone wytrawne/          0,75 L 29 PLN
wino Morada Airen /białe wytrawne/                          0,75 L 29 PLN
wino Santa Carolina Premio /czerwone półwytrawne/  0,75 L 29 PLN
wino Santa Carolina Premio /białe półwytrawne/         0,75 L 29 PLN
 
Opłata korkowa: brak
 
Dekoracja światłem : gratis
Białe pokrowce na krzesła: 5 zł/szt.
 

Poprawiny:
Nowe menu ustalane indywidualnie : od 50 PLN/ osoba
/zupa, drugie danie, napoje niegazowane, kawa, herbata/
Czas trwania: do 5 godzin

1 bezpłatny  nocleg d la  2  osób za każdych 10-c iu  pełnopłatnych gości  weselnych 
b ia łe  pokrowce na krzesła·            
owoce f i letowane o wartości  700 z ł

Jeśl i  podpiszą Państwo umowę do 31 maja 2020  na  organizację  Wesela  
w Hotelu  Cztery  Brzozy w 2020 lub 2021 roku,  d la  min.  80 osób,  

ot rzymają Państwo specjalny rabat  -  do wyboru:
 

I N FORMAC J E  DODATKOWE

Uwaga! Oferta specjalna na Wesele 2020/2021

Zapraszamy !
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Tak mówią 
o nas

Młode Pary 
JUSTYNA I  KAMIL

Perfekcyjna organizacja wesela

Organizacja była po prostu perfekcyjna,

nie moglibyśmy wyobrazić sobie lepszej.

ILONA I  BARTOSZ

Wesele bez stresu

Bardzo elastyczne podejście do

imprezy, ogromna pomoc w przypadku

wątpliwości  i finalnie - super obsługa

i pyszne, przepyszne jedzenie! Jestem

osobą wymagającą, a do niczego nie

mogłam się doczepić.

GOSIA GRUSZKA

Polecamy super wesele

Polecam na wesele! Wszystko przebiegło

bez zarzutu- sala była przystrojona tak

jak chcieliśmy- ze strony p. Wiesława nie

było problemu ze zorganizowaniem

dodatkowych drobnych elementów

wystroju. Jedzenie było bardzo dobre, a

obsługa profesjonalna i dyskretna.

Elementy wymagające konsultacji były

przez obsługę w trakcie wesela

uzgadniane- nie było problemu.

Ostatecznie mieliśmy 110 gości- wszyscy

się wygodnie mieścili, a przestrzeń do

tańców była wystarczająca.Kilkoro gości

pozostało na noc w hotelu dlatego z

odpowiednim wyprzedzeniem

zarezerwowaliśmy kilka pokoi i nie było

problemu z odwołaniem nadprogramowych

miejsc. Pokoje były czyste i wygodne-

można było zorganizować dostawki dla

dzieciaków. Z czystym sercem polecamy!!!

JUSTYNA I  GRZEGORZ
Super miejsce

Przede wszystkim zadowoleni jesteśmy z

podejścia Pana Dyrektora, który doradzał

we wszystkim, pomagał w wyborze dań,

wystroju. Obsługa szybko reagowała na

wszystkie prośby. Z niczym nie było

problemów, wszystko zgodnie z planem.

PAULINA
Cudowne miejsce na wesele

Serdecznie polecam Cztery Brzozy jeśli nie

wiecie gdzie zorganizować przyjęcie weselne.

Mieliśmy bardzo mało czasu na zaplanowanie

wszystkiego - ok 5 tyg. współpraca z

dyrektorem hotelu świetna - szybko, sprawnie,

konkretnie no i efektywna :) My i goście

bardzo zadowoleni - zarówno z obsługi, menu,

dekoracji sali, pokoi hotelowych (większość

naszych gości spędziła w hotelu noc).
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KILKA 
PIĘKNYCH 

UJĘĆ NASZEJ 
SALI WESELNEJ

 

Zapraszamy na krótką 

historię fotograficzną Wesel, 
które organizowaliśmy 

w latach 2013 -2019.

 

Hotel & Restauracja 

Cztery Brzozy
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ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE

Hotel & Restauracja 
Cztery Brzozy

LOKALIZACJA

facebook.com/CzteryBrzozy

WEB

wesele@hotelczterybrzozy.pl
EMAIL 

+48 662 204 507 | +48 666 870 304
TELEFON

Skromna 1, 80-180 Kowale k.Gdańska

FACEBOOK

hotelczterybrzozy.pl


