THE OTHER SIDE
NA NOW EJ D RO DZ E
JAK W BAJCE

Za chwilę Wasz wielki dzień? Miłość z pewnością wystarczy, aby uczynić go wyjątkowym, ale czemu
nie zamienić tego momentu w jeszcze większą bajkę. W Zamku Łeba to możliwe,
bo tutaj piękne chwile płyną o wiele przyjemniej.
Dla Was to nie będzie wesele, tylko czas absolutnej beztroski, o którą zadba doświadczona obsługa.
Dla Waszych gości wydarzy się tu prawdziwa magia - smaków, zabawy i miejsca.
Magia, którą zapamiętają na długo.
Pyszne dania, niepowtarzalny anturaż i pełny komfort,
a wszystko to z widokiem na romantyczny bezkres Bałtyku.
Poznajcie naszą ofertę.
Przyrzekamy, że przekroczymy horyzont Waszych oczekiwań!
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LUDZ IE
To Wasz dzień, więc absolutnie nie możecie się
stresować. O beztroskę i wygodę Waszą i Waszych gości
zadba więc dyskretna załoga profesjonalnych kucharzy
i kelnerów. Zajmą się wszystkim w taki sposób, abyście
mogli poświęcić się tylko jednej czynności
- zabawie do białego rana.
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M I E JS C E
Nasza sala - która pomieści 110 gości - ma magiczne
właściwości. Potrafi dopasować się poprzez wspólnie wybrane
dekoracje do marzeń o idealnej ślubnej scenerii. W gratisie
uzupełnimy ją widokiem na majestat polskiego morza
i dorzucimy kojący szum fal.
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PRZ EB I EG I M PR E ZY
Miejsce i ludzie to podstawa, ale żadna ważna uroczystość
nie obędzie się bez dobrego scenariusza. W Zamku Łeba scenariusz
napiszecie oczywiście razem, korzystając z naszego wieloletniego
doświadczenia w planowaniu i organizacji wesel.
Zadbamy o każdy szczegół i skonstruujemy plan w taki sposób,
aby nie było tu miejsca nawet na nutę niepewności.
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W KA Ż DYM PAK IEC IE M O ŻE C I E L I C ZY Ć
NA SZ ER EG ELEMENT Ó W:

•

powitanie gości winem musującym

•

dekoracje ślubne (obrusy, krzesła, serwetki)

•

tradycyjne powitanie Młodej Pary chlebem i solą

•

•

3- lub 4-daniowe menu serwowane

możliwość organizacji ceremonii zaślubin na terenie
Zamku Łeba bez dodatkowych opłat

•

bufet zimny

•

możliwość organizacji sesji zdjęciowej w dniu ślubu
bez dodatkowych opłat

•

bufet deserowy

•

•

tort weselny

3-daniowa kolacja serwowana w Restauracji Neptun
w rocznicę ślubu

•

dania ciepłe po północy

•

zakwaterowanie gości w Zamku Łeba

•

pakiet napojów alkoholowych i bezalkoholowych

•

oprawa muzyczna

•

degustacja menu weselnego dla dwóch osób

•

usługi fotograficzne i wideo w czasie wesela

•

wydruk menu w wybranej wersji językowej

•

wykonanie makijażu weselnego
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MENU
Wyjątkowy dzień oznacza wyjątkowe menu.
Nasz Szef Kuchni nie zna żadnych innych,
więc nie musicie się obawiać jakości i smaku
serwowanych dań. Nasi kucharze zaczarują
Was i Waszych gości swoim wyjątkowo
smacznym podejściem.
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PRZYKŁ ADOW E MEN U

PRZEKĄSKI

BUFET DODATKÓW

•

Pasztet wiejski z borowikami boczkiem,
sos cumberland

Wybór pieczywa, sosy i dressingi, owoce,
napoje gorące i zimne

•

Rillettes z gęsi, marmolada z czerwonej
cebuli, chrupiąca grzanka,

DANIA CIEPŁE

•

Sałatka z grzanką, serem brie, dressing
orzechowo-limonkowy

Kurczak kukurydziany, ragout z szalotki
i bekonu

•

Tatar z marynowanego śledzia w tartoletce z kruchego ciasta

Bulion orientalny z krewetkami,
trawa cytrynowa, makaron ryżowy

•

Carpaccio z lekko podwędzanej piersi
kaczki, świeże sałaty, dressing balsamico

PRZYSTAWKA

Rillettes z gęsi confit, marmolada
z czerwonej cebuli, chrupiąca grzanka,
świeża rukolą
ZUPA

Krem z białych warzyw (szparagi, seler,
topinambur), prażony słonecznik, oliwa
DANIE GŁÓWNIE

Cielęcina duszona w świeżych ziołach,
puree z marchewki, ziemniaki rozetki,
kluseczki półfrancuskie, warzywa
glazurowane w maśle

SERWOWANE PO PÓŁNOCY:

• Sałatka szopska z klasycznym vinegrette

DESER

„Torcik Pavlova” – beza z mascarpone
i świeżymi owocami, sos truskawkowy
Więcej indormacji u opiekuna weselnego.
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TO RT W E S E L NY
Symbol wielkich zmian i weselnej radości,
czyli pyszny tort. W Zamku Łeba o jego
niepowtarzalność zadba Pani Bogusia, nasza niezawodna
cukierniczka, która nie pozwoli, żebyście zakończyli
imprezę bez uczucia błogości i słodyczy.
Oczywiście, to Wy zdecydujecie o smaku
głównego deseru!
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SŁODKI BUF ET
Gdyby tort nie osłodził wystarczająco pięknych chwil, możecie
skorzystać ze słodkiego bufetu, który będzie czekał na Waszych
gości z wyborem różnorodnych i nieprzeciętnych smakołyków.
PRZYKŁ ADOWE SŁ ODKOŚCI:

mus czekoladowy z wiśnią, malinowy lub mango / mini tarty
orzechowe i owocowe / babeczki truflowe z wiśnią w spirytusie
sernik z biała czekoladą / jabłecznik z bezą
eklerki z musem waniliowym
kula z białej czekolady z żelką mango na kruchym ciastku
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OFERTA A LKOHO LOWA
OP EN BAR
Toasty będą wznoszone do bladego świtu - to pewne.
Warto więc zadbać, aby były to niezapomniane toasty.
A temu świetnie służą wyborne alkohole, które zasmakują
wszystkim gościom. W Zamku Łeba czekać będzie na Was
bogata karta, ale też open bar - wyposażony tak, aby każdy
mógł wybrać własny styl ucztowania.
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PRZYKŁ A DOWE MEN U

PRZEKĄSKI

ZUPA

Żurek staropolski z biała kiełbasą,
jajkiem i borowikami
DANIE GŁÓWNIE

Kurczak kukurydziany supreme,
potrawka z sezonowych warzyw,
ziemniaki puree z parmezanem
DESER

Mus czekoladowo-wiśniowy,
lody, smażone borówki
Napoje gorące i zimne

• Rillettes z gęsi, konfitura
•
•

•
•

z czerwonej cebuli, grzanka
Pieczony rostbef,
sos remoulade, korniszony
Sałatka z marynowanego
selera, grillowany kurczak,
jabłko, ananas
Mus z wędzonego łososia,
grzanka, kapary, rukola
Sałata, dressing jogurtowy,
granat, avocado, fileciki
pomarańczy

P O P R AW I NY
Jeden dzień, żeby zmieścić tyle emocji może
zwyczajnie nie wystarczyć. Wiemy o tym
doskonale, dlatego jesteśmy w pełni przygotowani
na równie huczne poprawiny.
W ich ramach czekać będzie na Was
dedykowane menu.
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NO C LEG
Wasi goście to nasi goście. Właśnie dlatego mamy dla nich przygotowane klimatyczne
i komfortowe pokoje, w których zregenerują siły czy wyprasują weselne kreacje.
Ceny pokoi zaczynają się od 300 zł za dobę wraz ze śniadaniem przy wynajmie minimum 20 pokoi.
Każda grupa jest wyceniana indywidualnie. Przy wynajęciu minimum 20 pokoi
ugościmy Was bez dodatkowych opłat w przytulnym apartamencie dla nowożeńców.
W ofercie znajdują się pokoje standard dla dwóch osób, pokoje typu Deluxe dla rodzin z dziećmi,
apartamenty junior suite oraz apartamenty typu suite.
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AT RA K C J E - W O B I EK C I E I P O Z A N I M
Po drugiej stronie intensywnego ucztowania czeka też oczywiście zasłużony relaks. Na tym polega magia
Zamku Łeba - dbamy o każdy aspekt! Wy i Wasi goście będziecie mogli nie tylko dobrze się bawić,
ale też skorzystać z licznych atrakcji na terenie Zamku i poza nim. Przykładowo wyruszyć rowerami
w „podróż poślubną” wzdłuż bałtyckiego wybrzeża.
Lista aktywności jest wyjątkowo szeroka,
a o aktualnej ofercie dowiecie się od pracowników Zamku.
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K ONTA KT
Jeśli przekonuje Was nasza opowieść, napiszcie lub zadzwońcie.
Skontaktuje się z Wami dedykowany opiekun weselny,
który pomoże Wam zorganizować uroczystość jak z bajki.
SABINA GRUBA
telefon | + 48 602 583 001
e-mail | sabina.gruba@zamekleba.pl
rezerwacja@zamekleba.pl
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