Ślub i wesele są dla pary kochających się ludzi wydarzeniami wyjątkowymi.
Opierając się na latach doświadczenia oraz opiniach zadowolonych gości, jesteśmy gotowi
służyć Państwu kompleksowym doradztwem i pomocą we wszystkich aspektach weselnych.

Drugi dzień weselny tzw. Poprawiny w promocyjnej, obniżonej cenie!
Nie naliczamy opłat za stłuczki, nie pobieramy korokowego.
Nie pobieramy dodatkowych opłat np. za światłowody.
Dla Państwa zadowolenia i wygody, oferujemy darmowe:

















konsultacje i doradztwo przy wyborze menu,
zniżki dla najmłodszych uczestników przyjęcia – dzieci do 10 lat – 50 % ceny,
standardową dekorację sali balowej,
pomoc w organizacji ułożenia gości przy stołach weselnych,
tradycyjne powitanie chlebem i solą,
ekskluzywne serwowanie obiadu weselnego na podgrzewanych paterach,
lampka szampana dla każdego uczestnika przyjęcia,
trzy przestronne, oświetlone i bezpieczne parkingi,
taras widokowy,
stylowa altana w naszym pięknym ogrodzie,
nowoczesne oświetlenie sali balowej,
posiadamy agregat prądotwórczy (nie groźne są nam awarie dostaw prądu),
polecamy sprawdzonych specjalistów z zakresu usług:
fotobudka,
DJ, zespoły muzyczne, orkiestry,
usługa barmańska.

Wielką atrakcją, którą w całej okolicy może pochwalić się wyłącznie nasza restauracja jest
piękny, ekskluzywny a zarazem wybitnie nowoczesny „Gwieździsty Strop” na sali balowej,
dzięki któremu goście mogą poczuć się jakby tańczyli pod rozgwieżdżonym niebem.
Ponadto polecamy Państwu dodatkowe atrakcje weselne:
 Fontanna alkoholowa- HIT WESEL : poncz alkoholowy, mieniący się wszystkimi
kolorami tęczy, wypływający z platynowej fontanny umieszczonej na specjalnym
podeście, otoczonym aranżacją ze świeżych owoców oraz odpowiednią zastawą.
 Wiejska chata dla lubiących staropolskie jadło
 Słodki stół cesarski dekorowany przez specjalistów cukierników
 Alkohol w atrakcyjnej cenie
 „Czarci Kocioł” – węgierskie kotły służące do serwowania potraw
 Pokaz sztucznych ogni
 Roll bar z piwem
 Dodatkowe ciasta
 Dodatkowe dekoracje, dekoracje żywymi kwiatami

Weselne
Dla Państwa wygody prezentujemy to przykładowe, gotowe menu.
Zachęcamy do zapoznania się z propozycjami menu na naszej stronie
www.sonata-wadowice.pl, które możecie Państwo dowolnie modyfikować.

Uroczyste Powitanie Chlebem i Solą
Toast za zdrowie Młodej Pary- lampka wina musującego
Wyborny Obiad
Staropolski rosół z aranżacją marchwiowo-pietruszkową, podawany z makaronem
(możliwość wyboru innej zupy)

Danie Główne - serwowane na paterach
Mięsa do obiadu
Tradycyjny kotlet schabowy, według rodzinnego przepisu
De Volaille z maślanym serduszkiem
Plastry karkówki duszone w siedmiu ziołach
Rolada drobiowa faszerowana mięsem, serem feta i czerwoną papryką

Dodatki do obiadu
Gałki ziemniaków uszlachetnione dipem maślanym i koperkiem
Trzy rodzaje surówek

Restauracja SONATA Wadowice

www.sonata-wadowice.pl

Tel: 602 456 699

Weselne

Deser I
Tort weselny (smak tortu do ustalenia)

Deser II
Cesarski puchar lodowy, zdobiony musem owocowym oraz chmurką z bitej śmietany

I Danie gorące
Kieszonki drobiowe wypełnione pieczarkami oraz blanszowaną cebulką, uwieńczone dipem koprowym,
w towarzystwie złocistych talarków i surówki wiosennej.

II Danie gorące
Królewski schab nadziewany delikatną morelką w średnio pikantnym sosem, podawany z kluseczkami
śląskimi i modrą kapustą

III Danie gorące
Czarci Kocioł wypełniony zupą węgierską

IV Danie gorące
Rubinowy barszcz przyrządzany według tradycyjnej receptury, serwowany z krokietem mięsnym
lub pasztecikiem francuskim

Restauracja SONATA Wadowice

www.sonata-wadowice.pl

Tel: 602 456 699

Weselne
Zimna Płyta
Półmisek wybornych wędlin i sera żółtego
Roladki z tortilli z nadzieniem warzywnym
Królewska galantyna wieprzowo-drobiowa ozdobiona bukietem owoców
Tymbaliki drobiowe
Kompozycja śledziowa "Sonata"
Białe pieczywo
Sałatka egzotyczna na bazie z kolorowego makaronu
Sałatka Gyros
Inne rodzaje sałatek do uzgodnienia

Napoje gorące serwowane wg życzeń gości (bez limitu)
Herbata
Kawa

Napoje zimne (bez limitu przez cały czas trwania przyjęcia)
Napoje owocowe
Pepsi- Cola
7up
Sok pomarańczowy podawany w dzbankach
Woda mineralna w karafkach

W CENIE TEGO MENU WLICZONE SĄ:
Tort weselny (smak, kształt i dekoracja do ustalenia)

Ciasto, ciastka oraz owoce na paterach
Standardowa dekoracja sali balowej
Pokój zabaw dla dzieci
Restauracja SONATA Wadowice

www.sonata-wadowice.pl

Tel: 602 456 699

