Oferta Weselna Hotelu
Liptakówka***
Białka Tatrzańska, ul. Środkowa 169a, 34-405 Białka
Tatrzańskawww.liptakowka.com, barbaraliptakowka@gmail.com, + 48 504
421 629

Niepowtarzalne Wesele w górach…
„Dzień to musi być idealny.... Jedyny taki w życiu, niepowtarzalny i wyjątkowy. Wszystkie, które przyjdą po nim
będą nosiły jego ślad. Niech zatem dzień ten będzie najpiękniejszy, aby pamięć o nim wywoływała radość i
dodawała sił.„

Walory Liptakówki
• Hotel*** Liptakówka usytuowany jest w sąsiedztwie Kościoła parafialnego w Białce Tatrzańskiej. Odległość

Ośrodka od Kościoła wynosi niespełna 100 metrów

• Zapewniamy miejsca noclegowe dla Gości weselnych
• Oferujemy luksusowy Apartament dla Nowożeńców oraz Spa Hotelu (sauny, jacuzzi, basen zewnętrzny)Gratis!!!
• Profesjonalna obsługa kelnerska zadba o Gości weselnych
• Dysponujemy wyborem menu z kilku propozycji

• Przestronne, eleganckie wnętrza cieszyć będą oczy Gości
• Na życzenie klienta zapewniamy doskonałą muzykę , fryzjera i kosmetyczkę
• Gwarantujemy duży parking przy obiekcie Liptakówka***

Niepowtarzalne wesele w górach
•

Zaufanie jakim obdarzą nas Państwo, pozwalając zaaranżować Waszą uroczystość weselną,
umożliwi nam spełnienie wszelkich Państwa wymagań.

•

Mając na uwadze różnorodne potrzeby i oczekiwania przygotowaliśmy kilka wariantów
przyjęcia weselnego.

•

Wyśmienite menu, piękna sala weselna, ciekawa oprawa uroczystości – to wszystko zapewni
pełną satysfakcję Państwa Gości.

•

Proponujemy kompleksową organizację, pragniemy zachwycić naszą wykwintną kuchnią
podniebienia najbardziej wymagających, nasycić oczy gustowną aranżacją wnętrz i stołów, jaką
wyróżniają się nasze wyjątkowe sale weselne w górach.

•

Profesjonalna i wykwalifikowana obsługa kelnerska zadba, aby niczego nie brakowało naszym
Gościom.

•

Dzięki dużemu doświadczeniu, jakie posiada nasz personel, jesteśmy przygotowani, by
sprostać nawet najbardziej wygórowanym oczekiwaniom Gości weselnych.

•

Oferujemy zarówno organizację przyjęć jednodniowych, jak również dwudniowych, a Gościom
proponujemy noclegi w komfortowo urządzonych pokojach.

•

Zapraszamy do zapoznania się z pełną propozycją obejmującą menu weselne oraz wszystkie
dodatkowe atrakcje.

Menu Weselne Wersja I
Dzień I :
Przystawka – Indyk duszony w maladze
1. Danie ciepłe – Obiad:
Rosół z makaronem
Schab pieczony nadziewany białą kiełbasą w
sosie pieczarkowym

Filet drobiowy zapiekany z serem i pomidorem
Ziemniaki z koperkiem
Zestaw surówek – mizeria, surówka wiosenna,
surówka z marchewki, surówka ze świeżej

papryki, surówka z selera, kapusta czerwona,
surówka z ogórka kiszonego, surówka z
pomidorów z cebulką
( do wyboru 3 w zestawie )

Deser – Lody z owocami i bitą śmietaną, Kawa, herbata
:

2. Danie ciepłe :
Zupa gulaszowa z pieczywem
3. Danie ciepłe:
Szynka pieczona w sosie własnym, kluski
śląskie, buraczki zasmażane
4.Danie ciepłe:
Barszcz czerwony z pasztecikiem
lub z krokietem
Dzień II:
1. Danie ciepłe – Obiad :
Kwaśnica z żeberkiem wędzonym
Pierś z kurczaka faszerowana suszonymi pomidorami
w sosie bazyliowym, frytki (ryż) , surówka pekińska
2. Danie ciepłe:
Flaczki lub bigos z pieczywem

Menu Weselne Wersja II
Dzień I :
Przystawka – Szynka z musem chrzanowym w delikatnej
galarecie
1.Danie ciepłe – Obiad :
Krem pieczarkowy z grzankami lub z groszkiem ptysiowym
Kotlet De Volaille
Kopertki wieprzowe nadziewane pieczarkami, boczkiem i
cebulką
Ziemniaki z wody lub opiekane
Zestaw surówek do wyboru
Deser : Gruszka w kremie czekoladowym lub waniliowym
2. Danie ciepłe :
Szaszłyk wieprzowy z ryżem, surówka z ogórka kiszonego
3. Danie ciepłe :
Rolada z Indyka w sosie, serowym , pyzy ziemniaczane,
surówka Coleslaw (biała kapusta)
4. Danie ciepłe :
Bogracz wieprzowy z pieczywem

Dzień II:
1. Danie ciepłe – Obiad:
Żurek z kiełbasą
Kotlet schabowy, tradycyjny,
Kapusta zasmażana,
Ziemniaki gotowane
2. Danie ciepłe:
Strogonow wołowy z pieczywem

Menu Weselne Wersja III
Dzień I:
Przystawka: Łosoś wędzony w sosie koperkowym
1. Danie ciepłe – Obiad:
Zupa pomidorowa z kluseczkami
Polędwiczki wieprzowe na sosie pieczarkowym
Roladki drobiowe zawijane z szynką i serem
Ziemniaki z wody lub opiekane
Zestaw surówek do wyboru
Deser: Szarlotka z lodami i bitą śmietaną
2.Danie ciepłe:
Paluszki drobiowe w cieście piwnym, frytki, surówka z białej kapusty
3.Danie ciepłe:
Pieczeń wołowa szpikowana, kluski śląskie, kapusta czerwona na gorąco
4. Danie ciepłe:
Flaczki lub bigos

Dzień II
1. Danie ciepłe:
Kwaśnica na wieprzowinie

Schab po cygańsku (zapiekany z boczkiem i cebulka)
Ziemniaki opiekane,
Zestaw surówek
2. Danie ciepłe:
Barszcz z pasztecikiem lub z krokietem

Cena wesela jednodniowego wynosi od 210pln

Cena wesela dwudniowego wynosi 250pln

Dodatki specjalne
Zimna płyta wliczona w cenę wesela serwowana na stołach

Półmisek serów :

Oferujemy:

•

Oscypek

•

Owoce na paterach (jedna patera na każdym stole)

•

Korbace

•

Trzy rodzaje sałatek:

•

Bunc

Sałatka jarzynowa,

•

Camembert

Sałatka z kurczaka,

•

Sery pleśniowe

Sałatka trzecia do wyboru (grecka, selerowa)

•

Dwa rodzaje pieczywa: jasne, ciemne, masło

•

Napoje zimne na stołach:

Salami, rolada boczkowa, 2 rodzaje szynki, schab pieczony, karczek)

•

Soki owocowe

Śledzie w dwóch smakach:

•

Woda mineralna gazowana i niegazowana

•

Półmiski wędlin i mięs pieczonych (kabanos, kiełbasa wiejska,

•

Śledź w oleju

•

Napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Sprite

•

Śledź w śmietanie

•

Napoje gorące bufet oraz serwowane do stołu:

Ogórek kiszony

•

Kawa przelewowa Mauro, rozpuszczalna i parzona na bufecie

Papryka marynowana

•

Herbata różne rodzaje na bufecie

Pieczarki marynowane ,itp...
Galaretka z kurczaka i pstrąg wędzony z chrzanem

Dodatki specjalne c.d.:
Alkohol we własnym zakresie lub według oferty dodatków specjalnych
Tort płatny według oferty dodatków specjalnych lub we własnym zakresie
Stół słodki lub ciasta na stołach – 10 złotych/ osoby
Paczka ciast dla Gości – 10 złotych
Prosiak faszerowany kaszą i mięsem 700 złotych (dla około 50 osób)
Udziec wieprzowy ( około 10-12 kg) 350-400 złotych ( dla około 50 osób)

Góralski stół – 1500 złotych :
Bryndza
Oscypki
Bunc/Bundz
Kiełbasa swojska
Kabanos

Szynka wiejska w całości (około10 kg) 450 złotych ( dla około 100 osób)

Kiszka

"Chłopskie jadło" z dodatkami – 15 złotych/ osoby :

Boczek domowy

•

Golonko

Smalec swojski

•

Żeberka

Moskole, masło czosnkowe

•

Karkówka

Szynka wiejska w całości, kapusta po góralsku na gorąco

•

Kapusta zasmażana

•

Ziemniaki pieczone

•

Pieczywo

Noclegi dla Gości Weselnych

Wyposażenie pokoju:

Zapraszając Gości weselnych do naszego obiektu czujemy się
zobowiązani do zapewnienia im komfortowych warunków
noclegowych

•

łóżka pojedyncze –twin lub małżeńskie King size

•

telewizory LCD

•

Naszym Gościom oferujemy wysoki standard oraz
wykwalifikowaną obsługę hotelową

•

łazienka z kabiną prysznicową

•

Zapraszamy do skorzystania z usług Hotelu Liptakówka***
położonego w samym centrum miejscowości turystycznej
Białki Tatrzańskiej

•

Internet Wi-Fi

•

pokoje z balkonami i widokiem na Tatry lub Ośrodek narciarski
Kotelnicę Białczańską oraz Baseny Termalne Bania

•

•

•

•

Do Państwa dyspozycji oddajemy luksusowe pokoje 2, 3 oraz
4- osobowe, mieszkania typu "Studio" a także luksusowe
Apartamenty Łącznie oferujemy blisko 130 miejsc
noclegowych
Zapraszamy również do Domu Wypoczynkowego Liptakówka
zapewniającego 30 miejsc noclegowych
Typy pokoi w Hotelu:

Cennik

1 noc

2 noce i więcej

Nocleg ze
śniadaniem

65zł

60zł

Nocleg ze
śniadaniem i
obiadokolacją

100zł

95zł

Pokój dwuosobowy typu "Standard" lub "Lux"
Pokój trzyosobowy typu "Standard" lub "Lux"
Pokój czteroosobowy typu "Standard" lub "Lux"
Studio Standard : Mieszkania dwupokojowe, czteroosobowe typu
"Standard„
Studio Lux : mieszkanie dwupokojowe, czteroosobowe z
możliwością sofy-dostawki, minibar, duży metraż

Oferujemy parking dla samochodów osobowych i autokarów przy obiekcie
Bez opłat/ parking monitorowany całodobowo, obiekt Chroniony.

Apartament dla Nowożeńców oraz Spa Gratis…

Atrakcje dla Gości w Hotelu:

•
•
•
•
•
•

Basen zewnątrzny
Karczma u Góroli
Bilard, xbox
Sala zabaw kulki
Dolce Vita Spa&
Wellness (masaże,
zabiegi)
Sauna sucha, parowa,
jacuzzi

*Przystanek autobusowy w odległości 300m

Kontakt

*Centrum 100m

Hotel Liptakówka***

*Stacja PKP w Zakopanem(21km

34-405 Białka Tatrzańska

*Taxi na telefon

Ul. Środkowa 169A

*Najbliższy port lotniczy: Balice-Kraków(100km)

Dział Recepcji/Rezerwacji

+48 18 2653572,+48 18 26 53570
Faks +48 18 26 54312
e-mail :biuroliptakowka@gmail.com

*Bankomat w odległości 100m

Jak do nas dojechać???
Z Zakopanego kierować się na Bukowinę Tatrzańską
Z Nowego Targu-zjechać w Nowym Targu na drogę nr 49,
kierować się

www.liptakowka.com

na Jurgów, Bukowinę Tatrzańska, Łysą Polanę

barbaraliptakowka@gmail.com

Zapraszamy!!!
Terma Bania , stoki Kotelnicy 300 m.od Liptakówki***

