Oferta Weselna Aleksandra 2018
Drodzy Narzeczeni,
będzie nam niezwykle miło towarzyszyć Państwu w dniu zaślubin. Bazując na naszym 14-letnim
doświadczeniu, z radością przygotujemy dla Państwa wyjątkowe i niezapomniane przyjęcie weselne
w pięknych Salach Aleksandra. Zaproście Państwo Gości do naszych przestrzeni i przeżyjcie wspólnie
wspaniały czas kosztując potraw kuchni Aleksander przygotowanych specjalnie na Państwa wieczór i
świętując niepowtarzalne wydarzenie jakim jest Państwa ślub.
Niezależnie od tego, czy marzy się Państwu ślub jak z bajki, elegancie przyjęcie, wystrzałowa
impreza, czy świętowanie w kameralnym gronie, stworzymy dla Państwa ofertę w pełni dostosowaną
do Państwa wymagań.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

W tym szczególnym dniu przygotujemy dla Państwa nasze dekorowane sale. W zależności od ilości
Gości, Państwa przyjęcie może odbyć się w jednej z czterech sal: Koralowej, Niebieskiej lub
Miodowej w Pałacyku lub w Sali Balowej znajdującej się w najnowszej części naszego kompleksu.
Sala Balowa jest przystosowana do wydarzeń dla maksymalnie 160 osób. Zapewniamy Państwu
standardową dekorację– kwieciste bukiety i malowidła ścienne, przygotowujemy także eleganckie
pokrowce na krzesła i szarfy.

BALONY WYPEŁNIONE HELEM, PŁATKI RÓŻ, LAMPIONY,
CZERWONY DYWAN , UPOMINKI DLA GOŚCI , POKAZ TAŃCA
ORIENTALNEGO ,
SALONY ŚLUBNE, STYLIŚCI FRYZUR , MAKIJAŻYSTKI ,
FOTOGRAFOWIE, ZESPOŁY MUZYCZNE I D J-E
ZAPEWNIAMY PAOSTWU BAZĘ PROFESJONALISTÓW I DOSTAWCÓW NAJLEPSZYCH
PRODUKTÓW. WSPÓŁPRACUJEMY Z DOŚWIADCZONYMI I SPRAWDZONYMI
FIRMAMI PRZYGOTOWUJĄC WESELA JUŻ OD 14 LAT. NASZĄ MOCNĄ STRONĄ JEST
DOŚWIADCZENIE I PROFESJONALIZM.

Zachęcamy również do zorganizowania w Aleksandrze ceremonii zaślubin.

Uroczystość może odbyć się w jednej z naszych sal lub na grilowisku.

Noc poślubna

Aby zapewnić pełen komfort Nowożeńcom, przygotowujemy dla Państwa pokój delux z jacuzzi do
wykorzystania podczas nocy poślubnej, sesji fotograficznej czy przygotowań do uroczystości w
dniu wesela. W przypadku organizacji wesel dla więcej niż 60 osób, pokój dostępny jest dla
Państwa bezpłatnie.
Wino musujące, płatki róż, aromatyczne sole kąpielowe – wkroczą Państwo w małżeństwo w
pełni zrelaksowani.

Menu weselne – 195 zł od osoby
Kuchnia Aleksander przygotuje dla Państwa i Gości potrawy skomponowane na bazie
wyselekcjonowanych składników. Jakość, smak i wygląd potraw zapewnią najwyższe doznania
gastronomiczne. Proponujemy Państwu menu przygotowane w oparciu o tradycyjne smaki
połączone z nietypowymi dodatkami.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą menu. Jest to propozycja oparta o gusta i smaki naszych
Klientów. Na Państwa życzenie przygotujemy menu dostosowane go Państwa preferencji.
Kucharze Aleksandra przygotowują także rozbudowane opcje wegetariańskie.

PRZYJĘCIE ROZPOCZNIEM Y OD UROCZYSTEGO POWITANIA MŁODEJ
PARY CHLEBEM I SOLĄ , A WSZYSTKICH GOŚCI LAMPKAMI SZAMPA NA.

Zupa: Rosół z kury z warzywami i makaronem domowym
Pierwsze podanie:
o Tradycyjnie pieczony schab ze śliwką i morelą podany na sosie
pieczeniowym o Pieczeń z karkówki w sosie własnym z pieczarkami
o Kotlety de volaille z masełkiem
o Udko z kurczaka faszerowane warzywami aromatyzowane oliwą truflową
o Ziemniaki z wody z koprem i masłem
o Frytki
o Szyszki
o Jarzyny z wody
o Zestaw surówek

Deser: Lody z owocami i bitą śmietaną

Drugie podanie:
o Bigos po staropolsku podany z golonką pieczoną w piwie
o Szynka z racicą podana na gorąco serwowana z sosami

Trzecie podanie:
o Barszcz z kołdunami o czosnkowym posmaku
o Filet z indyka w majeranku na konfiturze paprykowej
o Kotlet piastowski z serem i szynką z aromatycznym masłem
o Frytki
o Szyszki
o Jarzyny z wody

Zakąski dostępne na stołach przez całą noc:
o Pasztet z królika z
brandy o Befsztyk tatarski
o Ryba w zalewie
o Galantyna z pistacjami
o Tymbaliki drobiowe o
Szynka po rusku
o Śledź po japońsku
o Kieszenie ze schabu z musem chrzanowym
o Sałata grecka
o Sałata cesarska
o Pieczywo oraz masło

Śniadanie: żur po staropolsku z wędzonką

KAWA, HERBATA, WODA MINERALNA NIEGAZOWAN A Z CYTRYNĄ

I LODEM SĄ SERWOWANE PRZEZ CAŁY WIECZÓR BEZ OGRANICZEŃ.

W przypadku wesel przygotowanych dla powyżej 100 osób, Kuchnia
Aleksander przygotuje dla Państwa:
o Bufet z owocami filetowanymi
o Mini deserki z musami: waniliowym, czekoladowym, panna cotta, tiramisu, crème
brûlée o Tort weselny

Poprawiny – 49 zł od osoby
Dobrej zabawy nigdy dość – zapraszamy Państwa do zorganizowania poprawin w Aleksandrze. Po
całonocnym świętowaniu podamy Państwu treściwe potrawy, które pozwolą zredukować
zmęczenie i zregenerować organizm. Przygotujemy dla Państwa uroczysty obiad lub wieczorne
spotkanie, które być może przemieni się w drugi etap świętowania!
Poprawiny możemy zorganizować na grilowisku lub w jednej z restauracyjnych sal. Koszt to 100
zł za każdą rozpoczętą godzinę.

I WER SJA MENU

Zupa: gulaszowa z pieczywem
Dania główne:
o
o

Filet z kurczaka w majeranku na konfiturze z papryki, podany z puree ziemniaczanym
i marchewką
Schab pieczony faszerowany kurkami podany z sosem , kopytkami i fasolką

Zakąski, alkohole, napoje zimne – z wesela
II WERSJA

Zupa: Flaki z pieczywem
Dania główne:
o Pieczeń wieprzowa na sosie z fasolki szparagowej podana z gotowanymi
ziemniakami o Pierś z kurczaka w koperku na sosie kurkowym podana z penne

Zakąski, alkohole, napoje zimne - z wesela
Dodatkowo proponujemy:
o Piwo z beczki 30 litrów - 360 zł
o Warnik z kawą 12 litrów (60 filiżanek) – 180zł lub 8 litrów (40 filiżanek) – 120 zł o
Warnik z herbatą 12 litrów (60 filiżanek) - 120 zł lub 8 litrów (40 filiżanek) – 80 zł

Weselne stoły tematyczne
Stoły tematyczne to dodatkowa oferta gastronomiczna. Jest to przestrzeń przygotowana jako
szwedzki stół, gdzie Państwa Goście mogą spróbować regionalnych oraz europejskich specjałów.
Nasze propozycje to np. stół: polski, kujawski, grecki, włoski, francuski, wędzonych ryb.

Weselne menu degustacyjne
Jedzenie to jeden z kluczowych elementów udanego wesela. Musi być świeże, smaczne, różnorodne
i przygotowane w odpowiedniej ilości. Chcemy, aby byli Państwo pewni, że wybierając Aleksandra
każda z tych wytycznych zostanie spełniona.
Jeśli zastanawiają się Państwo jaki jest smak i wygląd oferowanych przez nas potraw, proponujemy
menu degustacyjne, w ramach którego skosztują Państwo dań z menu weselnego. Koszt menu
degustacyjnego dla jednej osoby wynosi 50 zł, dla pary 100 zł. W momencie rozpoczęcia współpracy
związanej z przygotowaniem wesela, koszt ten zostanie odjęty od kwoty wydarzenia.

Dzieci w Aleksandrze
Dzieci stanowią ważną grupę uczestników wesel. Ich energia, ciekawość i potrzeba wrażeń są
fantastyczne, jednak często absorbują rodziców na tyle, że uniemożliwiają im pełne zaangażowanie
się w uroczystość.
Z uwagi na to, zachęcamy Państwa do skorzystania z usług animatora zabaw dla dzieci.
Dysponujemy bazą doświadczonych osób, które znają sposoby na to, by młodzi ludzie się nie
nudziły i dały rodzicom chwilę wytchnienia.
W PRZYPADKU WSPÓŁPRACY Z ANIMATOREM , OFERUJEMY PAŃSTWU BEZPŁATNIE JEDNĄ
Z N ASZYCH SAL (SALĘ KONFERENCYJNĄ W PRZYPADKU WESELA NA SALI BALOWEJ ORAZ
JEDNĄ Z SAL RESTAURACYJNYCH W PRZYPADKU WESELA W PAŁACYKU).

Przygotowujemy również soczki ze słomką, stół ciasteczek oraz stolik i krzesełka z kolorowankami.
Każde dziecko otrzyma także pamiątkowego pluszowego misia od Aleksandra.
Dzieci do lat 3 zapraszamy na wesele bezpłatnie, za dzieci do lat 5 pobieramy 50% kwoty menu.

Dlaczego Aleksander?
Oferta weselna w naszym regionie staje się coraz bogatsza. Mają Państwo wiele możliwości,
zachęcamy jednak do współpracy z Aleksandrem. Jesteśmy doświadczonym partnerem – działamy
na rynku od 14 lat, przygotowaliśmy kilka tysięcy wydarzeń, w oparciu o które budujemy swoją
wiedzę z zakresu gastronomii, hotelarstwa i przygotowywania NAJWAŻNIEJSZYCH DNI W PAŃSTWA ŻYCIU .

Państwa uroczystości nie są dla nas kolejnym punktem w tabeli zysków – są dla nas wartością,
działaniem, które ma sprawić Państwu radość. Są Państwo naszymi Klientami, ale również Gośćmi i
dokładamy wszelkich starań, aby czuli się Państwo komfortowo i po prostu dobrze.
Przygotowujemy wesela do 160 osób. Podczas wydarzenia zapewniamy:
o profesjonalną obsługę kelnerską mówiącą również w języku
angielskim o w pełni klimatyzowane sale
o najwyższą jakość nagłośnienia
o urządzenia multimedialne (rzutnik, ekran, mikrofon, laptop)
o pakowanie potraw po imprezie
o możliwość zorganizowania ceremonii ślubnej w salach lub grilowisku
o bezpłatny monitorowany parking na terenie obiektu
o dodatki do aranżacji przestrzeni, np. sztalugę do tablicy rozmieszczenia gości, świecącą kulę
na Sali Balowej
o bazę kontaktów do najlepszych specjalistów związanych z branżą ślubną
o możliwość zorganizowania odwiezienia Gości w obrębie 10 km od Aleksandra
o specjalne ceny na pobyt Gości w Hotelu Aleksander
o pomoc w przygotowaniu wszelkich dodatkowych atrakcji, takich jak między innymi:
o mobilny drink bar
o fotobudka
o fontanna czekoladowa
o fontanna alkoholowa
o balonowa niespodzianka
o piankowe chmurki
o taniec w chmurach
o wódka z grawerem
o filmowanie wesela z lotu ptaka
o pamiątkowy teledysk z wesela
o świecące litery
Z OKAZJI PIERWSZEJ ROC ZNICY ŚLUBU SERDECZNIE ZAPRASZAMY PAŃSTW A NA KOLACJĘ DLA
MAŁŻONKÓ W . AROMATYCZNE POTRAWY , PŁATKI RÓŻ , ŚWIECE
I WSPOMNIENIA WESELNEJ NOCY . TO NASZ PREZENT DLA PAŃSTWA .

PRZYGOTOWANIE WESELA TO ZASZCZYT

WSPÓŁUCZESTNICZENIA W TAK WAŻNYM DLA PAŃSTWA
DNIU. NIECH PONIŻSZE OPINIE STANOWIĄ
POTWIERDZENIE TYCH SŁÓW I ZAANGAŻOWANIA
W NASZĄ PRACĘ.

Zapraszamy na naszego facebooka: https://www.facebook.com/hotel.aleksander/

Zima – świetny czas na wesele!
Biały śnieg skrzący się na gałęziach krzewów błyszczy jak dodatki na sukni Pani Młodej. Drzewka
przyozdobione są lampkami, a o północy zapraszamy Gości na grzane wino. Wesele zimą to bardzo
dobry, choć rzadko realizowany pomysł. Statystycznie ryzyko opadów deszczu jest o wiele niższe, z
powodu upałów nikt nie mdleje – pozostają tylko wielkie emocje, które mogą zakręcić w głowie!
Nikomu nie jest ani duszo, ani gorąco, nikt nie wyjedzie na wakacje a dodatkowo Aleksander
oferuje Państwu…
15% ZNIŻKI NA ORGANIZACJĘ WESELA ZIMĄ – OD LISTOPADA 2018 DO MARCA 2019

Zapraszamy do kontaktu – odpowiemy na wszystkie Państwa pytania,
przedstawimy ofertę, zarekomendujemy specjalistów i sprawimy, że
TEN dzień będzie FANTASTYCZNY!

MARKETING@HOTEL-ALEKSANDER.PL
602-690-276
WWW.HOTEL-ALEKSANDER.PL

