
 

Wesele na Wyspie moich marzeńWesele na Wyspie moich marzeńWesele na Wyspie moich marzeńWesele na Wyspie moich marzeń    
    

Przyjęcie weselne jest niepowtarzalnym wydarzeniem, które na 
zawsze pozostaje w pamięci Młodej Pary. Chcemy wraz z Państwem 
tworzyć piękne wspomnienia, dlatego naszą ofertę przygotujemy ze 
szczególną troską i uwzględnieniem Państwa indywidualnych życzeń. 

Nasza wiedza oparta na wieloletnim doświadczeniu, kreatywny 
personel i atrakcyjne propozycje Menu sprawią, że ten najważniejszy dzień 
stanie się niezapomnianym przeżyciem. 

    

    

Wybierz miejsce, w którym przeżyjesz wyjątkowe chwile…Wybierz miejsce, w którym przeżyjesz wyjątkowe chwile…Wybierz miejsce, w którym przeżyjesz wyjątkowe chwile…Wybierz miejsce, w którym przeżyjesz wyjątkowe chwile…    

Restauracja Bursztynowa z ogrodem to bogactwo smaków i aromatów tradycyjnej 
kuchni żuławskiej i kaszubskiej. Zaaranżowana w eleganckich i przestronnych wnętrzach 
Hotelu Bartan, Restauracja posiada oranżerię, która wychodzi na urokliwy o każdej porze 
roku ogród. Sala weselna przygotowywana jest według Państwa życzeń i sugestii, tak by 
zapewnić komfort i odpowiednią atmosferę. Dysponuje maksymalnie 90 miejscami 
siedzącymi. 

Mała wysMała wysMała wysMała wyspa, a morze pa, a morze pa, a morze pa, a morze możliwości…możliwości…możliwości…możliwości…    
    

... może Piękna Ceremonia Ślubna poprowadzona przez Saletynów w Sanktuarium pw. 
Matki Boskiej Saletyńskiej w Sobieszewie oddalonego 200 m od hotelu, 
… może ślub cywilny nad morzem w towarzystwie szumu fal oraz złocistego piasku,  
… może wyśniona sesja fotograficzna w urokliwych zakątkach Wyspy Sobieszewskiej 
m.in. szerokie plaże, sosnowy las, Martwa Wisła, Ptasi Raj, Mewia Łacha, Śluza Przegalina, 
... może hotelowy Melex, luksusowy samochód czy łódź motorowa zabierze Was na 
wyjątkową sesję fotograficzną, 
... może wesele lub poprawiny w namiocie w stylu amerykańskim (hotel oferuje plac 
przynależący do hotelu na którym można ustawić namiot wraz z wyposażeniem), 
…. może catering weselny we wskazanym przez Państwa miejscu, 
… a może wieczór Panieński lub Kawalerski zgodnie z weselną tradycją zorganizujemy w 
naszym klubie hotelowym z doskonałą oprawą artystyczną. 

    

    



 

W ramach przyjęcia weselnego oferujemy:W ramach przyjęcia weselnego oferujemy:W ramach przyjęcia weselnego oferujemy:W ramach przyjęcia weselnego oferujemy:    
 

� Opiekę dedykowanego konsultanta, 
� Lampkę idealnie schłodzonego szampana dla wszystkich gości, 
� Tradycyjne powitanie chlebem i solą, 
� Na Noc Poślubną piękny, komfortowy pokój hotelowy z winem musującym, 
� Śniadanie serwowane do pokoju lub niedzielny brunch w hotelowym ogrodzie, 
� Ciasto w cenie, 
� Romantyczną kąpiel w wannie z piwem, 
� Specjalne ceny pokoi dla Gości Weselnych, 
� Darmowy parking dla wszystkich gości,  
� Świece na stoły,  
� Pokrowce na krzesła, 
� Drukowane Menu weselne, 
� Wizytówki imienne gości, 
� Dzieci do lat 3 gratis, od 4-12 lat 50% ceny menu. 

 
 
 
 
 
 

Upominki Upominki Upominki Upominki dla Młodej Pary dla Młodej Pary dla Młodej Pary dla Młodej Pary od Hotelu Bartanod Hotelu Bartanod Hotelu Bartanod Hotelu Bartan    
    

Na noc poślubną… 
 Piękny, komfortowy apartament 2-pokojowy z winem musującym. 
  A na podróż poślubną… 

Voucher na Romantyczny Weekend w jednym z luksusowych hoteli 
należących do Polish Prestige Hotels & Resorts1. 
  Zaś w przyszłości... 

     10% rabatu na organizację chrzcin, imienin, urodzin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
    
    
    

                                                           
1
 Voucher otrzymuje Para przy organizacji wesela powyżej 80 osób. 



 

Propozycja MPropozycja MPropozycja MPropozycja Menu enu enu enu 189 zł/os.189 zł/os.189 zł/os.189 zł/os.2 
 

Przywitanie Pary Młodej: Chlebem i solą 
Przywitanie gości: Toast weselny 

Zupa: Rosół domowy z kluskami maślanymi i natką pietruszki 
Dania podane na półmiskach: 

- zraziki z karkówki z farszem gdańskim 
- medaliony z indyka z grillowanym ananasem 

- łosoś pieczony w folii z warzywami duszonymi na maśle 
- ziemniaki opiekane z rozmarynem 

- ryż brązowy 
- kasza perłowa z okrasą 

- trio surówek (Colesław, marchewka, seler) 
- warzywa gotowane 
Deser: Torcik lodowy 

Bufet zakąsek zimnych: 
- półmisek mięs wędzonych z własnej wędzarni 

- pasztet z dzika 
- mięsa pieczyste: schab ze śliwką, karczek pieczony, rolada z kaczki 

- rostbef pieczony na różowo z marynowaną gruszką 
- śledź po żuławsku w oliwie z marynowanymi grzybkami 

- pstrąg pod cytrynową galaretą 
- tortille faszerowane warzywami i serem risotto 

- sałatka francuska z kaparami i zieloną pietruszką 
- sałatka z paluszkami surimi 

- marynaty z żuławskiego kredensu 
- sosy zimne 

- pieczywo/masło 
Przed oczepinami: Tort (dodatkowo płatny) 

Po oczepinach: Barszcz czerwony  
Kulinarna atrakcja wieczoru: Płonąca szynka podkomorzego 

z kopytkami i sosem myśliwskim 
Kawa, herbata przez całe przyjęcie bez ograniczeń 

Ciasto  4 rodzaje wliczone w cenę 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2
 Powyższe ceny skalkulowane są dla min. 50 osób. Cenę wesela poniżej 50 osób ustalamy indywidualnie. 



 

 

Propozycja MPropozycja MPropozycja MPropozycja Menuenuenuenu    252525259 zł/os.9 zł/os.9 zł/os.9 zł/os.3333    
    

Przywitanie Pary Młodej: Chlebem i solą 
Przywitanie gości: Toast weselny 

Przystawka: Łosoś marynowany w pomarańczach i w żurawinie 
Zupa: Krem z borowików ze szpeclami i gwiazdką kwaśnej śmietany 

Danie na talerzu: Gęsia pierś pomorska pieczona z jabłkiem  
w majeranku i pietruszkowe puree 

Dania podane na półmiskach: 
- polędwiczka wieprzowa w cieście francuskim z duszonym szpinakiem w śmietanie 

- zrazy z piersi z kurczaka faszerowane mozzarellą i warzywami 
- sandacz smażony z porą duszoną w śmietanie 

- kluski maślane, ryż brązowy 
- trio surówek (colesław, marchewka, seler) 

- warzywa gotowane 
Deser do wyboru:  

- Panna Cotta z flambirowanymi truskawkami i świeżym imbirem 
 - Carpaccio z marynowanego ananasa z sorbetem malinowym 

Bufet zakąsek zimnych:  
- półmisek mięs wędzonych z własnej wędzarni 

- filety z wędzonego pstrąga na sałatce z rukoli i cytrusów  
- śledź marynowany na sałatce kaszubskiej 

- rolada z kaczki z musem z gęsich wątróbek 
- polędwiczka wieprzowa  

- tatar wołowy z marynowaną słoniną 
- vitello tonnato (płatki cielęciny z sosem tuńczykowym) 

- pasztet z dzika 
- sałatka jarzynowa 

- sałatka z awokado, melonem, jajkiem oraz liśćmi szpinaku 
- marynaty z żuławskiego kredensu 

- sosy zimne 
- pieczywo/masło 

Przed oczepinami: Tort (dodatkowo płatny) 
Po oczepinach: Barszcz czerwony  

Kulinarna atrakcja wieczoru: Płonąca szynka podkomorzego  z kopytkami i sosem 
myśliwskim 

Kawa, herbata przez całe przyjęcie bez ograniczeń 
Ciasto 4 rodzaje wliczone w cenę 

Pakiet napoi zimnych (woda mineralna, soki owocowe, napoje gazowane) bez ograniczeń 
0,5l alkoholu (wódka i wino) na osobę wliczone w cenę (asortyment do ustalenia) 

    

                                                           
3
 Powyższe ceny skalkulowane są dla min. 50 osób. Cenę wesela poniżej 50 osób ustalamy indywidualnie. 



 

Dodatkowe atrakcje kulinarne weselaDodatkowe atrakcje kulinarne weselaDodatkowe atrakcje kulinarne weselaDodatkowe atrakcje kulinarne wesela    
  Stół wiejski… pełen pysznych kaszubskich specjałów. Koszt 1000 zł. 

 

    Fontanna Czekoladowa… która smakiem oryginalnej belgijskiej 

czekolady i niezwykle aromatycznym zapachem zauroczy wszystkich 
gości. Koszt wraz z przekąskami: owoce, ciasteczka 15-20 zł/osobę. 
 

Dodatkowo płatne do każdego MDodatkowo płatne do każdego MDodatkowo płatne do każdego MDodatkowo płatne do każdego Menu:enu:enu:enu:    
- Dekoracja kwiatowa stołów (żywe kwiaty) wg zamówienia 

- Dekoracja balonowa 
- Oprawa muzyczna 

- Dodatkowe aranżacje wieczoru: pokaz sztucznych ogni, pokaz tańca,  
pokazy multimedialne 

- Tort weselny (z rekomendowanej cukierni) wg wagi 80 zł/kg lub tort własny 
(doliczamy 10% wartości za podanie oraz obsługę) 

 

Poprawiny już od 40zł/osobęPoprawiny już od 40zł/osobęPoprawiny już od 40zł/osobęPoprawiny już od 40zł/osobę    
Przyjęcie możemy zorganizować Państwu jako uroczysty obiad w sali Bursztynowej lub 

w formie grilla w ogrodzie, albo catering na plaży. 
 

Własny alkohol i napojeWłasny alkohol i napojeWłasny alkohol i napojeWłasny alkohol i napoje    
Istnieje możliwość dostarczenia własnego alkoholu i napoi. 

Pobierana jest opłata w wysokości 20 zł od osoby. 
Proponujemy również alkohol i napoje rozliczone wg spożycia: 

wódka 0,5 l – 60 zł, wino 0,75 l – 60 zł. 
 

Noclegi dla GościNoclegi dla GościNoclegi dla GościNoclegi dla Gości    
…w pokojach 1-, 2- i 3-osobowych. 

Nocleg w miesiącach: październik – kwiecień – już od 80 zł/os. ze śniadaniem. 
W pozostałych miesiącach koszt noclegu do uzgodnienia. 

Przy większej rezerwacji ceny do negocjacji. 
 

DzieciDzieciDzieciDzieci    
Dla uczestniczących w weselu dzieci mamy specjalne ceny. 
Dzieci do lat 3 – gratis, od 4 do 12 lat – 50% ceny menu. 
Przygotowaliśmy również kącik zabaw dla dzieci oraz wydzielone 
miejsce do zabaw w ogrodzie. 
Na Państwa życzenie profesjonalna opieka animatorów. 

    

Informacja i Informacja i Informacja i Informacja i rezerwacjrezerwacjrezerwacjrezerwacja terminua terminua terminua terminu 
Karolina Wolańska - Food & Beverage Manager 
tel. (58) 323 99 08, kom. 602 651 157, e-mail: catering@hotelbartan.pl 
Hotel Bartan, Gdańsk Sobieszewo, ul. Turystyczna 9A 


