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    Oferta weselna

Dzień ślubu to wyjątkowe wydarzenie w życiu każ-
dego człowieka. Organizując wesele w Restaura-

cji Oaza w Hotelu Katowice mogą Państwo być pew-
ni, że zarówno Para Młoda, Rodzice jak i zgromadzeni 
Goście zapamiętają ten dzień jako wspaniałe przeży-
cie. Wyśmienita kuchnia oraz profesjonalna obsługa 
sprawią, że przyjęcie zorganizowane u nas pozostanie 
przepięknym wspomnieniem.
Wesele jest jednym z tych  momentów w naszym ży-
ciu, który zasługuje na wspaniałą oprawę. Z najwięk-
szą dbałością pomożemy Państwu zorganizować ten  
jeden z najważniejszych dni w życiu.

Zapewniamy wyjątkowy wystrój oraz starannie do-
brane menu, które na życzenie ustalamy indywidu-
alnie.

Organizując przyjęcie weselne w Restauracji Oaza, 
mogą Państwo liczyć na pomoc i wsparcie – służymy 
fachowym i merytorycznym doradztwem. Klimatyzo-
wana, nowoczesna sala naszej Restauracji Oaza w Ho-
telu Katowice pozwala na zorganizowanie przyjęcia 
weselnego dla 100 osób. To niepowtarzalne miejsce 
o eleganckim wystroju i doskonałej akustyce sprawi, 
że w ten Wyjątkowy Dzień poczujecie się naprawdę 
jak w bajce!

Polskie wesele na tle innych krajów cechuje się m.in. 
dużą ilością i wysoką jakością podawanego jedzenia. 
Organizując przyjęcie weselne w Restauracji Oaza 
możecie być Państwo pewni, że zostaną spełnione 
kulinarne oczekiwania Państwa i zaproszonych Gości.
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„Dziękuję za profesjonalną obsługę
i zaangażowanie w tym wyjątkowym 
dla nas dniu. Jakość dań oraz ich 
wygląd na najwyższym poziomie.
Serdecznie pozdrawiamy” 

„Gdybyśmy mieli robić wesele 
drugi raz, zrobilibyśmy je zno-
wu tutaj. Wszystko było tak 
jak chcieliśmy. Super miejsce. 
Niesamowita atmosfera i je-
dzenie. Kompetentna obsługa  
na bardzo wysokim poziomie, 
wszyscy chętni do pomocy.  Pole-
camy i na pewno, przy innej oka-
zji na salę powrócimy.
DZIĘKUJEMY!”

„Bardzo dobra kuchnia, dużo 
smacznego, różnorodnego jedze-
nia, nowoczesna sala, świetna 
obsługa, perfekcyjna organizacja 
oraz kilka dodatkowych atrak-
cji - bardzo pozytywne wrażenie! 
Rodzina i Goście byli zachwyceni.  
Będę gorąco polecać!!!”
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    Przykładowe menu

Zupa:
• Rosół królewski z wołowiną  

i warzywami julienne

Danie główne:
• Rolada schabowa z farszem grzybowym
• Filety drobiowe z ananasem  

i zapiekanym serem
• Pieczeń z szynki
• Kluski śląskie
• Ziemniaki puree
• Sałatka z kapusty czerwonej
• Kapusta zasmażana
• Surówka sezonowa

Deser:
• Trio lodowe z owocami
• Kawa, herbata

Bufet przekąskowy:
• Półmiski wędlin
• Półmiski mięs pieczonych
• Półmiski śledziowe
• Dorsz w greckim sosie
• Kruche babeczki w trzech smakach
• Sałatka bałkańska z serem feta
• Sałatka góralska
• Deski serów
• Marynaty na sposób arabski
• Masło, pieczywo

Gorąca kolacja:
• Szaszłyk z mięs mieszanych
• Ryż na czerwono
• Zestaw surówek

   Standard 160 zł /os.
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    Przykładowe menu

Zupy:
• Rosół królewski z wołowiną  

i warzywami julienne
• Zupa cebulowa z grzankami i płatkami 

parmezanu

Danie główne:
• Rolada wołowa
• Polędwiczki wieprzowe w sosie kurkowym
• Kaczka na musie jabłkowym
• Pstrąg soute z masłem czosnkowym  

i cytryną
• Kluski śląskie i polskie
• Ziemniaki pieczone
• Kapusta zasmażana
• Sałatka z kapusty czerwonej
• Bukiet gotowanych warzyw
• Surówka sezonowa

Deser:
• Lody chałwowe
• Tiramisu
• Patery owoców
• Kawa, herbata

Bufet przekąskowy:
• Półmiski szlachetnych wędlin
• Półmiski mięs pieczonych
• Roladki z szynki pod galaretą
• Szparagi
• Deski wędzonych ryb
• Deski serów
• Półmiski śledziowe
• Kruche babeczki w trzech smakach
• Sałatka bałkańska z serem feta
• Sałatka góralska
• Marynaty na sposób arabski
• Masło, pieczywo

Gorąca kolacja I:
• Szynka wieprzowa z kapustą razem  

z ziemniakami

Gorąca kolacja II:
• Boeuf Strogonoff

   Premium 210 zł /os. 
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    Przykładowe menu

Zupy:
• Rosół królewski z wołowiną  

i warzywami julienne
• Zupa cebulowa z grzankami  

i płatkami parmezanu
• Krem z brokułów z prażonymi migdałami

Danie główne:
• Rolada wołowa
• Polędwiczki wieprzowe w sosie  

z musztardą ziarnistą
• Przepiórki duszone z boczkiem  

i kurkami
• Łosoś grillowany
• Kluski śląskie
• Kluski szpinakowe
• Ziemniaki pieczone
• Kapusta zasmażana
• Sałatka z kapusty czerwonej
• Bukiet gotowanych warzyw
• Surówki sezonowe

   Exclusive 250 zł /os.
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Deser:
• Puchar lodowy
• Tiramisu
• Mus truskawkowy z kruszonką
• Patery owoców
• Kawa, herbata

Bufet przekąskowy:
• Półmiski szlachetnych wędlin
• Półmiski mięs pieczonych
• Roladki z szynki
• Szparagi
• Deski wędzonych ryb
• Deski serów
• Półmiski serów
• Kruche babeczki w trzech smakach
• Befsztyk tatarski
• Sałatka z krewetkami
• Sałatka z wędzonym łososiem

• Sałatka bałkańska
• Sałatka góralska
• Marynaty na sposób arabski
• Kosze pieczywa, masło

Gorąca kolacja I
• Rolada indycza ze szpinakiem  

i ryżem

Gorąca kolacja II
• Kaczka na musie jabłkowym  

z ziemniakami puree i buraczkami

Gorąca kolacja III
• Wykwintna zupa gulaszowa
• Zestaw surówek
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    Prezent od Hotelu

Prezent dla Nowożeńców
Na dobry początek nowej drogi życiowej otrzymacie Państwo
od nas w prezencie:
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Fontanna czekoladowa
Najprawdziwsza belgijska czekolada płyną-
ca z góry eleganckiej fontanny w połączeniu 
ze słodkimi przekąskami pozostawia nieza-
pomniane wrażenia smakowe oraz wizualne. 
Cena: 1000 zł

Pieczony prosiak
Ta wspaniała potrawa dawniej ozdabiała więk-
szość polskich stołów. Dziś natomiast należy do 
coraz rzadziej spotykanych prawdziwie staropol-
skich specjałów. Na szczególne uroczystości takie 
jak przyjęcia ślubne, bankiety, chrzty warto podać 
prosię pieczone, które na pewno stanie się atrak-
cją wieczoru.
Cena: 2000 - 2500 zł

Rzeźby z lodu
Dzięki lodowym atrakcjom weselnym, każdy ślub 
na lata zostanie w pamięci młodej pary i zaproszo-
nych gości.
Cena: 800 - 1000 zł

Stół wiejski
Pachnące wędliny, kiełbasy i tradycyjny smalec 
podane na osobnym, staropolskim stole to kolejna  
z obowiązkowych pozycji na każdym modnym we-
selu. Stół wiejski doceni każdy miłośnik swojskie-
go jadła.
Cena: 1000 zł

Świńska kita
Szynka z tylnej wieprzowej nogi peklowana i pie-
czona podana z chlebem i kapustą. Tradycyjne 
jadło traktowane jako jedna z głównych atrakcji 
kulinarnych przyjęć, uroczystości i wesel.
Cena: 400 - 500 zł

Candy bar
Słodki bufet to miejsce, w którym spełniają się 
marzenia (nie tylko dzieci). Wspaniała aranżacja 
i przepych słodkości sprawią mnóstwo przyjem-
ności i radości Twoim gościom.
Cena: 1000 zł

    Dodatki
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    Pokoje dla Gości weselnych

Dysponujemy ponad 250 miejscami noclegowymi w standardzie 2 i 3 gwiazdkowym. Oferujemy pokoje jed-
noosobowe, dwuosobowe i trzyosobowe. Wszystkie pokoje wyposażone są w łazienki z wanną lub pryszni-
cem, TV, bezpłatny dostęp do Internetu. Z pewnością zapewnią relaks po udanym przyjęciu weselnym.

Hotel Katowice Economy**

Bez śniadania Ze śniadaniem

Pokój jednoosobowy 65,00 zł 85,00 zł

Pokój dwuosobowy 100,00 zł 140,00 zl

Pokój trzyosobowy 150,00 zł 210,00 zł

Hotel Katowice Biznes***

Bez śniadania Ze śniadaniem

Pokój jednoosobowy 100,00 zł 120,00 zł

Pokój dwuosobowy 160,00 zł 200,00 zl

Pokój trzyosobowy 210,00 zł 270,00 zł



         Pokoje Biznes*** New Style

            Pokoje Biznes*** Classic 

                    Apartamenty

               Pokoje Economy**

Hotel Katowice  ***

Hotel Katowice Economy **

Hotel Katowice*** oferuje pokoje jednoosobowe  
i dwuosobowe oraz pokoje typu studio. Podwyższony 
poziom komfortu w pokojach biznes zapewniają wy-
godne antyalergiczne materace, a zróżnicowana aran-
żacja pozwoli sprostać upodobaniom miłośników no-
woczesnych oraz klasycznych wnętrz.

Pokoje typu Economy** dla mniej wymagających gości 
zapewnią spokojny wypoczynek po udanej zabawie 
weselnej. Gwarantują pełne odprężenie w wygodnych 
hotelowych warunkach. Odpowiednie wyposażenie 
pokoi oraz doświadczona obsługa zadbają o spokój  
i komfort gości weselnych.

Śniadania: 
w formie bufetu (kuchnia polska, śląska, FIT)
od godz. 6.30 do 10.00.
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Restauracja Oaza Hotelu Katowice

tel. kom.: +48 530 199 199
e-mail: stanek@hotel-katowice.pl

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych sp. z o.o.

Al. Korfantego 9, 40-951 Katowice
tel.: +48 32 258 82 81, 32 259 80 21

fax: +48 32 259 75 26

hotel-katowice.com.pl


