
Yes, I do... 



Elegancką,  przeszkloną salę Restauracji Jura Art, w której organizujemy przyjęcia do

120 osób,  z widokiem na las

31 pokoi hotelowych mogących pomieścić łącznie 70 osób —  specjalne rabaty dla

gości weselnych

trzy pakiety weselne - do wyboru według potrzeb

idealnie skomponowane menu (również dla wymagań diet)

rozległy, zadbany, bezpieczny teren do organizacji Ceremonii Zaślubin w plenerze

otaczający hotel leśny plener idealny do sesji zdjęciowej

wiatę grillową doskonałą do organizacji poprawin w swobodnej atomsferze

opiekę doświadczonego wedding plannera na każdym etapie organizacji przyjęcia w

Hotelu

doradztwo w wyborze aranżacji przyjęcia, wszelkich usług dodatkowych,  motywu

przewodniego wesela oraz atrakcji

Pamięasz ten dzień w którym powiedziałaś "Tak!" a na Twoim palcu zalśnił zaręczynowy

pierścionek? Jesteśmy pewni, że już od tego dnia zaczęłaś snuć plany o weselu swoich marzeń.

Dzień zaślubin i wesela to wyjątkowy dzień w życiu, w którym spełniają się najskrytsze

pragnienia. Magiczne chwile, które zapadną na lata w pamięci Państwa Młodych i zaproszonych

Gości, muszą być wyjątkowe. Doskonale  o tym wiemy, dlatego przygotowana przez Centuria

Hotel&Natural SPA oferta przyjęć weselnych ma unikatowy charakter. Jesteśmy tu, by spełnić

Wasze marzenia!

Przyjęcie szyte na miarę 

Oferujemy 

Sprawadź nasze pakiety weselne i wybierz ofertę najbardziej dopasowaną do swoich potrzeb



Pakiet Standard - Sosnowy 280 zł/osoba
Pakiet zawiera

www.hotelcenturia.pl

Powitanie Chlebem i Solą

Toast winem musującym

Przystawka serwowana w stół

Obiad weselny serwowany wieloporcjowo

Bufet 14 zakąsek zimnych

Uroczysta kolacja weselna  serwowana przez

kucharza

Druga kolacja serwowana

3 rodzaje ciasta w słodkim bufecie 

Pakiet napojów soft serwowany bez

ograniczeń

Nocleg w pokoju dwuosobowym dla Pary

Młodej  w cenie 

10% rabatu na noclegi dla Gości weselnych

Romantyczna kolacja w I rocznicę ślubu

 PRZYSTAWKA SEROWANA  
(Jedna do wyboru)
Carpacio z buraka na mixie sałat z dipem miodowym  i orzechami
Sałatka bałkańska z wędzonym twarogiem
Terrina drobiowa z suszoną morelą na mixie sałat z sosem żuwarinowym

 ZUPA SERWOWANA W WAZACH
Tradycyjny rosół z domowym makaronem  i kluseczkami drobiowymi  

 DANIA GŁÓWNE SERWOWANE NA PATERACH
(łącznie 1,5 porcji/os) 3 do wyboru
Rolada wieprzowa z wędzonką i ogórkiem kiszonym 
Sakiewka drobiowa z szynka i wędzonym serem  
Dorsz  zapieczony z pomidorami 
Kotlecik z kurczaka panierowany w płatkach migdałów 
Bitki wołowe w sosie własnym 

DODATKI
Ziemniaki z koperkiem 
Kluski śląskie 
Surówka z marchwi z jabłkiem i mandarynką 
Surówka z  selera z rodzynkami i orzechami  
Modra kapusta z boczkiem   
Sos pieczeniowy 
Sos  ziołowy 

DESER SERWOWANY
Puchar lodowy z owocami

I KOLACJA SERWOWANA PRZEZ KUCHARZA
Pieczony udziec wieprzowy z chrupiącą
skórką, pieczone ziemniaki w ziołach, kapusta zasmażana z grzybami, sos 
 czosnkowo-chrzanowy

II KOLACJA SERWOWANA (1 do wyboru)
Strogonow wołowy z dodatkiem wędzonej papryki
i bułeczek prosto z pieca
Kurczak duszony z kurkami i chrupiącymi warzywami

ZIMNY BUFET
Patera wędlin z własnej wędzarni  
Deska serów zółtych i dojrzewających  
Pieczony filet z indyka na sałatach z owocami  
Delikatna cielęcina z  sosem sardynkowym na rucoli  
Tymbaliki drobiowe  z kukurydzą i  groszkiem  
Tymbaliki  z łososiem i zielonymi warzywami 
Pasztet z dziczyzny z grzybami  i sosem cumberland 
Śledzie w 3 smakach 
Pieczony burak na sałatach z serem owczym i dipem
Tradycyjna sałatka jarzynowa  
Sałatka szopska z wędzonym serem i sosem ziołowym 
Wybór pieczywa świeżo wypiekanego
Masełka smakowe
Wybór dipów na zimno

Menu weselne



Pakiet Komfort - Brzozowy 320 zł/osoba
Pakiet zawiera

www.hotelcenturia.pl

ZIMNY BUFET
Patera wędlin z własnej wędzarni
Deska serów zółtych i dojrzewających
Lustro ryb wędzonych i marynowanych
Pieczony filet z indyka na sałatach z owocami
Delikatna cielęcina z  sosem sardynkowym na rucoli
Tymbaliki drobiowe z kukurydzą  i  groszkiem
Tymbaliki  z łososiem i zielonymi warzywami
Pasztet z dziczyzny z grzybami  i sosem cumberland
Śledzie w 3 smakach
Pieczony burak na sałatach z serem owczym i dipem
Tradycyjna sałatka jarzynowa
Sałatka szopska z wędzonym serem i sosem ziołowym
Wybór pieczywa świeżo wypiekanego
Masełka smakowe
Wybór dipów na zimno

Menu weselne

Powitanie chlebem i Solą

Toast winem musującym

Przystawka serwowana w stół

Obiad weselny serwowany wieloporcjowo

Bufet 15 zakąsek zimnych

Uroczysta kolacja weselna serwowana przez

kucharza 

Druga kolacja serwowana

Trzecia kolacja serwowana w bufecie

4 rodzaje ciasta w słodkim bufecie 

Pakiet napojów soft serwowany bez

ograniczeń

Nocleg w pokoju dwuosobowym Superior dla

Pary Młodej  w cenie 

15% rabatu na noclegi dla Gości weselnych

Nocleg w pierwszą rocznicę ślubu

PRZYSTAWKA SEROWANA   (Jedna do wyboru)
Rozbef wołowy sous vide na chrupiacej sałatce, kremie z selera;  
z sosem francuskim 
Ceviche z pstrąga  podany na musie pietruszkowym  i salsie pomidorowej 
Pate z gęsiej wątróbki na kruchym spodzie  z pieczonym jabłkiem
 
ZUPA SERWOWANA W WAZACH
Tradycyjny rosół z domowym makaronem  i kluseczkami drobiowymi  
 
DANIA GŁÓWNE SERWOWANE NA PATERACH
(łącznie 1,5 porcji/os) 3 do wyboru
Tradycyjna rolada wołowa z wędzonką i ogórkiem kiszonym  
Pieczone udko z kaczki w  jabłkach i majeranku  
Schabowy z kostką panierowany w płatkach owsianych 
Indyk faszerowany szpinakiem i serem feta 
Filet z pstrąga potokowego z masłem ziołowym

DODATKI
Ziemniaki w wody z masełkiem  
Kluski śląskie  
Wedgesy 
Kapusta modra z boczkiem i sliwką 
Gotowane warzywa z masełkiem 
Surówka z selera z rodzynkami
Surówka z pora z jabłkiem  
Sos ciemny pieczeniowy 
Sos serowy na lazurze 

DESER SERWOWANY
Cream brulle z jagodami i sorbetem cytrynowym

KOLACJA SERWOWANA PRZEZ KUCHARZA
Pieczony udziec wieprzowy z chrupiącą skórką, pieczone ziemniaki 
w ziołach, kapusta zasmażana z grzybami, sos  czosnkowo-chrzanowy

II KOLACJA SERWOWANA (1 do wyboru)
Ragout z  jelenia z grzybami i  chrupiącą bagietką
Boeuf Bourguignon  z pieczarkami i młodą marchewką

III KOLACJA W BUFECIE
Barszczyk czerwony podany z pasztecikiem  w cieście francuskim



Pakiet Premium - Dębowy 370 zł/osoba
Pakiet zawiera

www.hotelcenturia.pl

ZIMNY BUFET
Patera wędlin z własnej wędzarni
Deska serów zółtych i dojrzewających
Lustro ryb wędzonych i marynowanych
Pieczony filet z indyka na sałatach z owocami
Delikatna cielęcina z  sosem sardynkowym na rucoli
Tymbaliki drobiowe  z kukurydzą  i zielonym groszkiem
Tymbaliki  z łososiem i zielonymi warzywami
Tatar wołowy z dodatkami i jajkiem przepiórczym
Śledzie w 3 smakach
Sałatka  z tortelini z serem mimolet i chrupiącymi warzywami
Pieczony burak na sałatach z serem owczym i dipem
Sałatka szopska z wędzonym serem i sosem ziołowym
Mix sałat ze świeżymi warzywami
Wybór pieczywa świeżo wypiekanego
Masełka smakowe

Menu weselne

Powitanie chlebem i Solą

Toast winem musującym

Przystawka serwowana w stół

Obiad weselny serwowany wieloporcjowo

Bufet 15 zakąsek zimnych

Uroczysta kolacja weselna serwowana przez

kucharza

Druga kolacja serwowana

Trzecia kolacja serwowana w bufecie

4 rodzaje ciasta  oraz deserki w słodkim bufecie

Pakiet napojów soft serwowany bez ograniczeń

Białe pokrowce na krzesła

Indywidualny scenariusz przyjęcia weselnego 

w Hotelu

Nocleg w pokoju dwuosobowym Superior Grand dla

Pary Młodej  w cenie

Nocleg dla rodziców w pokojach dwuosobowych

standard (2 pokoje)

20% rabatu na noclegi dla Gości weselnych

Pobyt 3 dniowy (2 noce ze sniadaniem) w pierwszą

rocznicę ślubu w pokoju standard

PRZYSTAWKA SEROWANA  (Jedna do wyboru)
Rozbef wołowy sous vide na chrupiacej sałatce z topinamburem i sosem
francuskim
Ceviche z pstrąga  podany na musie pietruszkowym i salsie pomidorowej
Pate z gęsiej wątróbki na kruchym spodzie z pieczonym jabłkiem

ZUPA SERWOWANA W WAZACH
Tradycyjny rosół z domowym makaronem i kluseczkami drobiowymi

DANIA GŁÓWNE SERWOWANE NA PATERACH 
(łącznie 2 porcje/os) 4 do wyboru
Policzki wołowe  duszone z rydzami
Schabowy z kostką panierowany w płatkach owsianych
Udko z kaczki pieczone w jabłkach z majerankiem
Łosoś grilowany zawiniety w cukinii
Kotlecik z kurczaka panierowany w płatkach migdałów
Polędwiczka  sosus vide w boczku

DODATKI
Ziemniaki puree z szafranem
Kluski śląskie
Dufinki
Kapusta czerwona duszona z boczkiem i sliwką
Warzywa gotowane z prażonymi migdałami
Surówka z selera z rodzynkami
Surówka z pora z jabłkiem
Sos pieczeniowy
Sos grzybowy

DESER SERWOWANY
Mus czekoladowy z  wisniami i sosem  angielskim

I KOLACJA SERWOWANA PRZEZ KUCHARZA (jedna do wyboru)
Pieczony udziec wieprzowy z chrupiącą skórką, pieczone ziemniaki w
ziołach, kapusta zasmażana z grzybami, sos  czosnkowo-chrzanowy
Łosoś  w całości serwowany  na suchym lodzie z chrupiąca sałatką i sosem
koperkowym (na zimno)

II KOLACJA SERWOWANA (1 do wyboru)
Ragout z  jelenia z grzybami i  chrupiącą bagietką
Boeuf Bourguignon  z pieczarkami i młodą marchewką

III KOLACJA W BUFECIE
Barszczyk czerwony podany z pasztecikiem  w cieście francuskim



Poprawiny w formie grilla 75 zł/osoba

www.hotelcenturia.pl

Propozycja 2

NAPOJE DO GRILLA
Pakiet napojów soft do kolacji - jedno serwowanie: kawa, herbata, woda mineralna, sok - 20 zł

Pakiet napojów soft 5 godzin: kawa, herbata, woda mineralna, sok, napoje gazowane Pepsi (butelki  1l) - 35 zł

Pakiet napojów soft bez limitu: kawa, herbata, woda mineralna, sok, napoje gazowane firmy  (butelki 1l) - 45 zł

Propozycja  1

Żurek na  kiełbasie

Grillowana karkówka marynowana w czosnku i

papryce

Biała kiełbasa z grilla

Pstrag w foli z masłem ziołowym

Pieczonki jurajskie z burakiem

Grillowane pieczarki serem wędzonym

Ziemniak z ognia z masłem ziołowym

Sałatka grecka z feta

Sałatka śledziowa z ogórkem

Deska śwojskich wyrobów

Smalec z własnego wyrobu

Ogórek kiszony/małosolny

Dip czosnkowy i diabelski

Ketchup musztarda

Pieczowo mieszane

Masło czosnkowe

 

  

Kapuśniak jurajski na wędzonce

Stek wieprzowy w marynacie czosnkowej

Krupniok w foli z cebulką

Szaszłyk drobiowy z wędzonką i warzywami

Faszerowana papryka warzywami i ryżem

Pieczone ziemiaki w foli z rozmarynem

Grillowane warzywa z tabasco

Sałatka bawarska z musztardą

Sałatka szopska z wędzonym serem

Deska śwojskich wyrobów

Smalec z własnego wyrobu

Ogórek kiszony/małosolny

Dip czosnkowy i diabelski

Ketchup musztarda

Pieczowo mieszane

Masło czosnkowe

 

  



Fontanna czekoladowa z gorącą czekoladą i filetami owocowymi:
do  80 osób

powyżej  80 osób

Stół myśliwego - bufet wyrobów darów okolicznych lasów 
Alternatywa dla tradycyjnego bufetu wiejskiego. Ekskluzywny stół

wypełniony po brzegi  darami polskich lasów.  W skład bufetu wchodzą:

wędzonki z własnej wędzarni, pasztet z dziczyzny z boczkiem, kiełbasa

swojaska z dzikiem, smalec z jabłkiem i cebulką,  boczek pieczony w miodzie, 

 swojskie kiszonki

Candy Bar - bufet pełen słodkości 
Tort weselny
Serwis tortu weselnego w ogrodzie, w towarzystwie muzyki i sztucznych ogni

(możliwy z wyłączeniem sezonu letniego tj. czerwiec-sierpień)

Dodatkowo polecamy
Atrakcje kulinarne

www.hotelcenturia.pl

Alkohole
Wino domowe białe/czerwone 
Wino musujące Frizzante lane 1l
Wino musujące  Frizzante keg 20l
Piwo lane Pilsner keg 30l 
Piwo butelkowe regionalne 0,5l
Wódka czysta Bols/Wyborowa
Wódka czysta Finlandia

45 zł
45 zł
750 zł
400 zł
10 zł
45 zł
55 zł

1000 zł

1200 zł

od 1000 zł

wyceniany na życzenie

15 zł/porcja

500 zł

Opłata za wniesienie własnego alkoholu:
wódka czysta  - ryczałt 800 zł
alkohole kolorowe i wino - ryczałt 300 zł



 Minimalna liczba osób pełnopłatnych: 80

 Zniżki : dzieci do lat  3 gratis,  do lat 12: 50%  ceny menu

 Hotel zastrzega możliwość podwyższenia wynagrodzenia za menu maksymalnie do 5%, w przypadku zawierania

umowy z dwuletnim okresem wyprzedzenia. W takiej sytuacji Hotel poinformuje Klienta o nowej kwocie

wynagrodzenia.

  Zimna płyta serwowana jest wyłącznie w formie bufetu

 Para Młoda zobowiązuje się zapewnić oprawę muzyczno- artystyczną przyjęcia weselnego, a także dokonać

stosownych wpłat na rzecz Stowarzyszenia autorów ZAIKS tytułem tantiem  przypadających twórcom zgodnie

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa 9DZ.U.Nr.24 poz.83).

  W miesiącach letnich: czerwiec-wrzesień Hotel zastrzega sobie konieczność wynajęcia minimum 20 pokoi przy

okazji organizacji przyjęcia weselnego. Ilość nie obejmuje pokoi udostępnianych  bezpłatnie w ramach

wybranego pakietu weselnego

 Przyjęcia weselne odbywają się w ustawieniu okrągłych stołów bankietowych z dekoracją tj. białe obrusy, 

 płocienne serwety

Oferta weselna nie zawiera kwiatowych dekoracji stołów.  Restauracja jest udostępniana do dekoracji wg

indywidualnych ustaleń. 

1.

2.
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8.

 

  

Ważne informacje
Co musicie wiedzieć:

www.hotelcenturia.pl


