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PRZYJĘCIE WESELNE
Eleganckie, urządzone zgodnie z obowiązującymi trendami wnętrza Arche Hotelu
Lublin, to idealna przestrzeń do organizacji zachwycających wesel. Dołożymy
wszelkich starań, aby było doskonale, abyście spełnili swe marzenia o idealnym
przyjęciu. Dopasujemy przestrzeń, pomożemy skomponować menu, dopracujemy
detale. Możecie czuć się pewnie powierzając nam organizację uroczystości, bowiem
tworzymy z pasją i zaangażowaniem, zaś nasze doświadczenie wykorzystamy przy
planowaniu najmniejszego szczegółu Waszego wyjątkowego przyjęcia.



PROPOZYCJA I

PRZYJĘCIE WESELNE
Na początek tradycyjne powitanie chlebem, solą i winem musującym

175 PLN | za osobę
Podane ceny są cenami brutto

Zupa
Danie główne
Deser
Przekąski gorące (3 rodzaje) bufet
Przekąski zimne (10 rodzajów) bufet
Napoje: kawa, herbata, woda, soki owocowe, napoje gazowane 
0,85l (coca-cola, fanta, sprite)

PROPOZYCJA II

195 PLN | za osobę
Podane ceny są cenami brutto

Zupa
Danie główne
Deser
Przekąski gorące (4 rodzaje) bufet
Przekąski zimne (10 rodzajów) bufet
Wino bankietowe
Napoje: kawa, herbata, woda, soki owocowe, napoje gazowane 
0,85l (coca-cola, fanta, sprite)

PROPOZYCJA III

225 PLN | za osobę
Podane ceny są cenami brutto

Zupa
Danie główne
Deser
Przekąski gorące (4 rodzaje) bufet
Przekąski zimne (10 rodzajów) bufet
Tort (100 g/os), ciasto bankietowe (150 g/os)
Stół owocowy 
Wino bankietowe
Napoje: kawa, herbata, woda, soki owocowe, napoje gazowane 
0,85l (coca-cola, fanta, sprite)

PROPOZYCJA IV

245 PLN | za osobę
Podane ceny są cenami brutto

Zupa
Danie główne
Deser
Przekąski gorące (4 rodzaje) bufet
Przekąski zimne (10 rodzajów) bufet
Tort (100 g/os), ciasto bankietowe(150g/os)
Stół owocowy 
Wino bankietowe
Wódka 
Napoje: kawa, herbata, woda, soki owocowe, napoje gazowane 
0,85l (coca-cola, fanta, sprite)

W cenie każdego pakietu 
Żywe kwiaty na stole, świece
Dla nowożeńców  prezencie od hotelu nocleg w apartamencie 
Trzydaniowa kolacja z polecenia Szefa Kuchni w dniu pierwszej 
rocznicy ślubu

Dodatkowo proponujemy
Stół wiejski (od 40 os) wyceniany indywidualnie 
Stół Ryby (od 40 os) wyceniany indywidualnie
Fontanna czekoladowa  10 zł/osoba 
Dodatkowe dekoracje kwiatowe wyceniane indywidualnie 



ZUPA

MENU PRZYJĘCIE WESELNE

Rosół drobiowo-wołowy z kluseczkami
Consomme wołowe z policzkiem podwędzanym w rozmarynie
Flaczki wołowe z boczniakami lub z gęsich żołądków
Grzybowy ramen z shitake grzybami sezonowymi i makaronem 
gryczanym
Krem z selera naciowego z młodego pora z jajkiem sous-vide i 
szczypiorkiem
Krem paprykowo – pomidorowy z suszoną cebulką i pianką z kopru

PRZEKĄSKI GORĄCE

Lubelski forszmak na gęsinie z borowikiem
Żurek staropolski na wędzonce, zakwasie domowym z jajkiem
Flaczki wołowe z palonym ogonem wołowym
Barszczyk czerwony z krokietem warzywnym z wędzonym serem, 
kiszoną kapustą z grzybami lub pasztecikiem drobiowo –wołowym
Kurczak cordon blue z szynką i serem ,ryżem z warzywami i sosem 
miętowym
Ragout z dzika z kaszą gryczaną z okrasą
Udziec płonący serwowany przez Szefa kuchni
Golonka z kapustą zasmażaną
Filet z pstrąga z warzywami julienne na sałatce z komosy ze 
szpinakiem
Polędwiczki w sosie pieczeniowym z żurawiną, z sałatką z fasolki z 
ziemniakami

DANIA GŁÓWNE

Udko z kaczki confit podane z jabłkiem z rabarbarem, maślanym 
puree, modrą kapustą i chipsem z jarmużu
Łosoś z puree szczypiorkowym i piklowanymi borówkami na mixie
kruchych sałat z dresingiem z botwiny i kiszoną rzodkwią
Polędwiczka podwędzana w rozmarynie z boczkiem i 
karmelizowanym jabłkiem,sosem z owocowego suszu, młodymi 
ziemniakami i koperkiem oraz marchewką blanszowaną z 
pomarańczą
Karczek duszony z niskiej temperaturze z sosem kurkowym, 
zapiekanką gratin, warzywami sezonowymi z grilla i pesto 
bazyliowym
Schab z kostką i chimichurri podany z pęczakiem z cukinią oraz 
rukolą z pomidorkami cherry i ziołowym dresingiem
Mostek cielęcy faszerowany baraniną podany z czarną soczewicą, 
sosem z wędzonej śliwki, palonym szczypiorem oraz rzodkwią 
arbuzową
Pierś z kurczaka marnowana w jogurcie z masłem czosnkowym  
podana z  puree z młodego brokuła ze szczypiorkiem i wolno 
gotowanymi warzywami

PRZEKĄSKI ZIMNE

Kąski z kurczaka w panierce panco z trzema sosami /czosnkowym/ 
meksykańskim / blue cheese
Półmisek pieczonych mięs /karczek / boczek/ szynka/ z sosem 
tatarskim i piklami
Pasztet drobiowo wołowy w cieście francuskim z tzatziki
Kurczak po francusku z mozzarellą i pomidorami z pesto 
bazyliowym
Różyczki z marynowanego łososia z twarogiem z kaparami na 
sałatce z rukoli z pomidorkami cherry
Mini tatar wołowy na grzance ziołowej z piklami
Carpaccio z ośmiornicy z krewetkami, sosem winno-maślanym na 
sałatce z mango  z melonem
Deska wykwintnych serów z winogronem
Śledzik  z piklami i żurawiną w sosie miodowo-musztardowym/ w 
oleju lnianym ze złocistą cebulką/ po węgiersku / z cebulką z 
redukcji balsamicznej (3 do wyboru)
Rolada z kaczki z żurawiną i orzechami w galaretce z pomarańczą
Galareta wieprzowa z golonki z octem 



DANIA WEGETARIAŃSKIE

MENU PRZYJĘCIE WESELNE

SAŁATKI

Sałatka z ptysiami z kurczaka, ananasem, rukolą, szpinakiem, 
granatem i tacosami z sosem indyjskim
Sałatka grecka w kielichu radicchio z dresingiem ze świeżych ziół
Sałatka meksykańska z wołowiną i czerwoną fasolą, paprykowym 
trio, kukurydzą, selerem naciowym, jalapeno i sosem jogurtowym 
curry
Sałatka makaronowa z awokado i serem blue, rukolą, winogronem 
,oliwkami, selerem naciowym i prażonymi orzechami z dresingiem 
z oliwy z oliwek i parmezanem z czosnkiem 
Sałatka Waldorf z selerem naciowym,szynką i zółtym
serem,orzechami i rodzynkami w lekkim sosie majonezowo-
pistacjowym

DESER

Panna cotta ananasowa z lodami owocowymi
Szarlotka na ciepło z lodami waniliowymi
Owoce sezonowe pod kruszonką crumble z lodami
Sernik na kremie angielskim z kruszonką z pistacjami
Beza z mascarpone z galaretką z owocami sezonowymi

Placuszki latkes z kwaśną śmietaną i szczypiorkiem
Tagliatelle z cukinią i suszonymi pomidorami, rukolą i 
pomidorkami cherry
Sałatka  z grillownanymi warzywami i chipsem z boczniaka z pesto
Pierożki z twarogiem i miętą z sosem z cząbru i zielonym pieprzem


