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NIEPOWTARZALNE 

 WESELE

oryginalne miejsce na organizację przyjęcia weselnego przy Zamku Ogrodzieniec    
 w najwyższym wzniesieniu Jury Krakowsko-Częstochowskiej
dwie klimatyzowane sale bankietowe na 100 oraz 120 osób 
20 pokoi hotelowych mogących pomieścić łącznie 56 osób - atrakcyjne ceny dla 
gości weselnych 
menu weselne w trzech wariantach już od 190 zł/osoba 
poprawiny w formie grilla już od 59 zł/ osoba 
apartament dla Pary Młodej z butelką wina musującego, śniadaniem do pokoju 
oraz przedłużoną dobą hotelową - GRATIS 
kolacja dla dwojga w pierwszą rocznicę ślubu - GRATIS 
monitorowany parking - GRATIS 
prezentacja ważnych zdjęć na rzutniku multimedialnym - GRATIS  

oferta ważna od 01.03.2019 
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MENU WESELNE I - 190 zł /osoba  

ZUPA 
Tradycyjny rosół z makaronem 
 
II DANIE (2 szt./os) do wyboru 3 pozycje:  
1. Rolada wołowa 
2. Pieczeń wieprzowa  
3. Kotlet schabowy 
4. Pierś z kurczaka penierowana, zapiekana serem 
i pieczarkami 
 
DODATKI 
Kluski śląskie 
Frytki 
Ziemniaki z koperkiem 
Surówka z marchwi z jabłkiem 
Surówka białej kapusty 
Surówka z czerwonej kapusty 
 
DESER do wyboru:  
1. Lody waniliowe z czekoladą 
2. Panna cotta z sosem truskawkowym  
 
ZIMNA PŁYTA 
Plater mięs (szynka szefa, galantyna drobiowa, 
boczek faszerowany, kabanosy)   
Wiejski pasztet z żurawiną 
Deska serów żółtych 
Tymbaliki drobiowo – wieprzowe 
Sakiewki wieprzowe z chrzanem 
Rolada biszkoptowa ze szpinakiem  
Śledź w trzech smakach 
Sałatka jarzynowa 
Sałatka grecka   
Jaja garnirowane pieczarkami 
Pikle 
Pieczywo 
Masło  

KOLACJA I do wyboru:  
1. Medaliony z kurczaka w sosie pieczarkowym              
podane z brokułami i żółtym ryżem 
2. Cordon blue serwowany z frytkami i białą kapustą 
z jabłkiem 
 
KOLACJA II 
Bogracz z ziołową bułeczką 
 
KOLACJA III 
Barszcz czerwony z pasztecikiem  
 
DODATKOWO W CENIE 
Bufet słodki : 
Napoje gorące (kawa, herbata)  
Cztery rodzaje ciasta ( 200g/os) 
Półmiski z owocami 
 
Woda mineralna w dzbankach - bez ograniczeń 
Soki owocowe w dzbankach – 1l /os 
Napoje gazowane Coca Cola PET 0,5l– 1l /os 

Powitanie PARY MŁODEJ chlebem i solą 
Toast kieliszkiem wina musującego 

Hotel Pod Figurą***  |  ul. Wojska Polskiego 1B  |  42-440 Podzamcze  |  marketing@podfigura.pl   
tel. 730 727 773  |  (32) 75 00 911

*Oferta obowiązuje od 45 osób dorosłych 
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MENU WESELNE II - 215 zł /osoba  

ZUPA do wyboru: 
1. Tradycyjny rosół z makaronem 
2. Krem z pomidorów z mozzarellą  
 
II DANIE (2 szt./os ) do wyboru 4 pozycje:  
1. Rolada wołowa 
2. Kotlet schabowy 
3. Filet drobiowy z mozzarellą i szpinakiem  
4. Karmazyn w cieście piwnym  
5. Kotlet devolay  
6. Pieczeń wieprzowa  
 
DODATKI   
Kluski śląskie 
Frytki 
Ziemniaki z koperkiem 
Surówka z marchwi z jabłkiem 
Surówka z czerwonej kapusty 
Kapusta zasmażana   
 
DESER do wyboru:  
1. Lody waniliowe z czekoladą 
2. Pieczone jabłko skąpane w czekoladzie  
3. Szarlotka z adwokatem i gałką lodów waniliowych  
 
ZIMNA PŁYTA 
Plater mięs (szynka szefa, galantyna drobiowa, 
boczek faszerowany, kabanosy)   
Wiejski pasztet z żurawiną 
Deska serów żółtych i dojrzewających 
Tymbaliki drobiowo – wieprzowe 
Sakiewki wieprzowe z chrzanem 
Kurczak faszerowany w całości z owocami 
Roladki z szynką i chrzanem w galarecie 
Rolada biszkoptowa z łososiem  
Śledź w trzech smakach 
Trzy sałatki: z selera, jarzynowa, grecka   
Ryba po grecku 
Jaja garnirowane pieczarkami 
Pikle 
Pieczywo 
Masło  

KOLACJA I do wyboru:  
1. Udziec wieprzowy podany z kaszą gryczaną oraz 
kapustą zasmażaną serwowany przez Szefa Kuchni 
2. Filet z dorsza pod pierzynką z sera wędzonego, żółtym 
ryżem oraz miksem sałat z sosem winegret 
3. Filet z indyka faszerowany brokułami w sosie 
serowym, kasza kuskus, groszek cukrowy  
 
KOLACJA II do wyboru:  
1. Bogracz z ziołową bułeczką 
2. Strogonow z wołowiny z pieczywem  
3. Vol au vent z kurczakiem z pieczarkami i śmietaną 
 
KOLACJA III 
Barszcz czerwony z pasztecikiem  
 
DODATKOWO W CENIE 
Bufet słodki : 
Napoje gorące (kawa, herbata) 
Cztery rodzaje ciasta (200 g/os) 
Półmiski z owocami 
 
Woda mineralna w dzbankach bez ograniczeń 
Soki owocowe w dzbankach – 1l /os  
Napoje gazowane Coca Cola PET 0,5l – 1l /os 

Powitanie PARY MŁODEJ chlebem i solą 
Toast kieliszkiem wina musującego 

Hotel Pod Figurą***  |  ul. Wojska Polskiego 1B  |  42-440 Podzamcze  |  marketing@podfigura.pl   
tel. 730 727 773  |  (32) 75 00 911

*Oferta obowiązuje od 45 osób dorosłych 
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MENU WESELNE II - 250 zł /osoba  

ZUPA do wyboru: 
1. Rosół z kurkami i kaszą manną  
2. Krem z pomidorów z mozzarellą  
3. Krem z brokuł z migdałami  
 
II DANIE (2,5 szt./os) do wyboru 4 pozycje: 
1. Rolada wołowa 
2. Kotlet schabowy 
3. Filet drobiowy z mozzarellą i szpinakiem 
4. Karmazyn w cieście piwnym 
5. Pieczeń wieprzowa w cebuli  
6. Udko z kaczki confit  
 
DODATKI do wyboru 3 pozycje: 
Kluski śląskie 
Łódki ziemniaczane 
Ziemniaki z koperkiem 
Surówka z marchwi z jabłkiem 
Surówka z czerwonej kapusty 
Surówka z selera 
 
DESER do wyboru: 
1. Lody waniliowe z czekoladą 
2. Pieczone jabłko skąpane w czekoladzie 
3. Szarlotka z adwokatem i gałką lodów waniliowych  
 
ZIMNA PŁYTA 
Plater mięs (szynka szefa, galantyna drobiowa, 
boczek faszerowany, kabanosy)   
Wiejski pasztet z żurawiną  
Deska serów żółtych i dojrzewających  
Tymbaliki drobiowo – wieprzowe  
Do wyboru 3 pozycje:  
  1. Tatar wołowy z kiszonym ogórkiem  
  2. Sakiewki wieprzowe z chrzanem 
  3. Kurczak faszerowany w całości z owocami  
  4. Filet z łososia w galarecie  
  5. Rolada biszkoptowa ze szpinakiem  
Śledź w trzech smakach 
Trzy sałatki: z selera, jarzynowa, grecka   
Ryba po grecku 
Mozzarella z pomidorami 
Jaja garnirowane pieczarkami 
Pikle 
Pieczywo 
Masło  

KOLACJA I do wyboru: 
1. Udziec wieprzowy podany z kaszą gryczaną oraz kapustą 
zasmażaną serwowany przez Szefa Kuchni 
2. Filet z dorsza pod pierzynką z sera wędzonego, żółtym 
ryżem oraz miksem sałat z sosem winegret 
3. Filet z indyka faszerowany brokułami w sosie serowym, 
kasza kuskus, groszek cukrowy  
 
KOLACJA II do wyboru:  
1. Bogracz z ziołową bułeczką 
2. Strogonow z wołowiny z pieczywem 
3. Vol au vent z kurczakiem z pieczarkami i śmietaną 
 
KOLACJA III 
Barszcz czerwony z pasztecikiem  
 
DODATKOWO W CENIE 
Bufet słodki : 
Napoje gorące (kawa, herbata) 
Cztery rodzaje ciasta (200 g/os) 
Półmiski z owocami 
 
Woda mineralna w dzbankach BEZ OGRANICZEŃ 
Soki owocowe w dzbankach – BEZ OGRANICZEŃ  
Napoje gazowane Coca Cola szkło 0,25l – BEZ OGRANICZEŃ 
Wódka Wyborowa 0,5l - BEZ OGRANICZEŃ 
Wino stołowe białe/ czerwone - BEZ OGRANICZEŃ 
 
Tort śmietanowy - GRATIS  
Pokrowce na krzesła - GRATIS  
Czerwony dywan na wejście - GRATIS  

Powitanie PARY MŁODEJ chlebem i solą 
Toast kieliszkiem wina musującego 

Hotel Pod Figurą***  |  ul. Wojska Polskiego 1B  |  42-440 Podzamcze  |  marketing@podfigura.pl   
tel. 730 727 773  |  (32) 75 00 911

*Oferta obowiązuje od 40 osób dorosłych 
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POPRAWINY 

 OBIAD SERWOWANY - 36 zł / osoba  
 
ZUPA do wyboru: 
1.  Staropolski żurek z jajem  
2. Krem czosnkowy z grzankami  
 
II DANIE do wyboru:  
1. Kotlet devolay, frytki, zestaw surówek  
2. Sznycel wieprzowy z pieczarkami, ziemniaki 
puree, zestaw surówek  
 
DESER do wyboru: 
1. Sorbet truskawkowy z bitą śmietaną  
2. Ciasto ucierane z owocami sezonowymi  
 
NAPOJE: 
Woda oraz kompot  
 
BUFET KAWOWY:  
Kawa oraz herbata  

Hotel Pod Figurą***  |  ul. Wojska Polskiego 1B  |  42-440 Podzamcze  |  marketing@podfigura.pl   
tel. 730 727 773  |  (32) 75 00 911

 OBIAD W FORMIE GRILLA - 59 zł / osoba 
 
BUFET CIEPŁY:  
Stek z karczku  
Kiełbasa śląska  
Krupniok  
Bigos  
Żurek  
 
BUFET ZIMNY:  
Smalec  
Ogórek kiszony  
Sałata wiosenna z sosem winegret  
Musztarda, ketchup, chrzan  
Pieczywo  
 
NAPOJE: 
Woda oraz kompot  
 
BUFET KAWOWY:  
Kawa oraz herbata  
Ciasto (100 g/os) 
 

 OBIAD W FORMIE GRILLA - 89 zł / osoba  
 
BUFET CIEPŁY:  
Stek z karczku  
Kiełbasa śląska  
Biała kiełbasa zaprawiana w ziołach   
Krupniok  
Ziemniaki pieczone w folii  
Bigos  
Żurek  
 
BUFET ZIMNY:  
Deski swojskich wyrobów 
(pasztet, salceson, kaszanka, kiełbasa)  
Smalec  
Ogórek kiszony  
Sałata wiosenna z sosem winegret  
Musztarda, ketchup, chrzan  
Pieczywo  
 
NAPOJE: 
Woda oraz kompot  
 
BUFET KAWOWY:  
Kawa oraz herbata  
Ciasto (100 g/os)  
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DODATKOWE OPCJE NA WESELE 

NAPOJE I ALKOHOL PŁATNE DODATKOWO:  
Tort weselny - 10 zł/os  
Wódka czysta Wyborowa butelka 0,5l – 35 zł 
Wino stołowe białe/czerwone 0,7l - 25 zł  
Coca cola, Fanta, Sprite but. PET 0,5l – 5 zł  
Coca cola, Fanta, Sprite but. szkło 0,2l – 3 zł  
Dzbanek soku 1l - 10 zł  
Ekspres do kawy - 250 zł  
 
 
ATRAKCJE WESELNE PŁATNE DODATKOWO:  
1. Stół wiejski z wyrobami - 15 zł/os 
    (udziec wieprzowy, pasztetowa, kabanosy,                    
     kiełbasa, kaszanka, szynka, salceson, smalec,              
     ogórki z beczki, swojskie pieczywo)   
     Stół wiejski na wesele do 60 os. - 900 zł  
2. Czerwony dywan na wejście Pary Młodej - 150 zł 
3. Białe pokrowce na krzesła - 5 zł/ szt  
4. Barman – 800 zł (soki + dodatki do drinków po            
stronie hotelu, alkohol dostarcza para młoda)  
5. Dekoracja żywymi kwiatami  
6. Fotobudka z albumem - 900 zł   
7. Candy bar - od 500 zł  
8. Paczki ciast dla gości - 20 zł /paczka  
9. Fontanna czekoladowa - od 500 zł  
10. Pokaz sztucznych ogni - od 2000 zł  
11. Napisy świetlne - od 400 zł  
12. Opiekunka do dziecka - 35 zł/h 
13. Animacje i atrakcje dla dzieci - 400 zł /2h  
14. Taniec w chmurach - od 400 zł  
15. Usługi fryzjerskie  
16. Makijaż ślubny  
 
Podane ceny atrakcji weselnych mają jedynie 
charakter informacyjny i nie stanowią oferty 
handlowej.

Hotel Pod Figurą***  |  ul. Wojska Polskiego 1B  |  42-440 Podzamcze  |  marketing@podfigura.pl   
tel. 730 727 773  |  (32) 75 00 911
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ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA : 

MENU ORAZ SERWIS:  
1. Danie główne serwujemy na paterach, możliwy jest serwis talerzowy (porcjowy). 
2. Dzieci do 4 lat gratis, jest możliwość przygotowania specjalnych posiłków dla dzieci. 
3. Dzieci od 5 lat do 12 lat  oraz obsługa wesela ( zespół, fotograf, kamerzysta) - 50% ceny                
 wybranego menu. 
4. Pakowanie jedzenia pozostałego po przyjęciu możliwe, wymagane własne pojemniki. 
5. Jest możliwość wniesienia własnego alkoholu – opłata serwisowa 5 zł butelka 0,5l , 
     10 zł butelka 0,7l. 
6. Ilość obsługi kelnerskiej uzależniona jest od wielkości wesela, średnio jest to 1 kelner na 
    20 osób do obsługi głównych posiłków jak stanowi standard obsługi kelnerskiej. 
 
PŁATNOŚCI:  
1. Zadatek jaki pobieramy przy podpisaniu umowy to 2000 zł.  
2. Ostateczna liczba osób powinna zostać podana najpóźniej 14 dni przed planowanym przyjęciem  
 (podana liczba podlega rozliczeniu). 
3. Rozliczenie za całe przyjęcie weselne powinno zostać uregulowane na 3 dni przed uroczystością. 
 
KOPERTY I PREZENTY:  
1. Rzeczy wartościowe oraz koperty można przechować podczas przyjęcia w hotelowym sejfie,          
 prosimy zabezpieczyć się w tzw. bezpieczne (depozytowe) koperty  
 
POKOJE:  
1. Doba hotelowa trwa od 15:00 do 11:00 dnia następnego, możliwa jest zmiana czasu doby                
hotelowej.  
2. W cenę noclegu wliczone jest śniadanie dla gości serwowane w formie bufetu szwedzkiego w        
godzinach 7:00 - 10:00, możliwa jest zmiana czasu serwowania śniadania  
3. Ceny pokoi dla gości weselnych:  
     Pokoje ze śniadaniem dla gości w cenie 90 zł/os 
     Dodatkowy rabat:  
      - rezerwacja wszystkich pokoi  / menu 1 – 80 zł/os 
      - rezerwacja wszystkich pokoi  / menu 2 – 75 zł/os 
      - rezerwacja wszystkich pokoi / menu 3 – 70 zł/os   

Hotel Pod Figurą***  |  ul. Wojska Polskiego 1B  |  42-440 Podzamcze  |  marketing@podfigura.pl   
tel. 730 727 773  |  (32) 75 00 911


