
Oferta weselna

restauracja ratuszowa 
hotel grodzki*** business & spa

Zastanawiasz się nad idealnym miejscem na wesele, 
przyjęcie lub obiad weselny? 

Zachwyć swoich gości wyjątkowymi wnętrzami restauracji
 Ratuszowa i Hotelu Grodzkiego

Mamy wyjątkową i urokliwą lokalizację:
5 powodów dla których warto skontaktować się z nami: 

ul. kramarska i grodzka – w samym sercu rynku staromiejskiego
w sąsiedztwie najpiękniejszych zabytków miasta 

– doskonałe miejsce do  pamiątkowej sesji ślubnej. 

kwiatowy taras z widokiem na stary rynek 

przy kościele najświętszej marii panny oraz w pobliżu urzędu stanu cywilnego
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Oferta weselna

restauracja ratuszowa 
hotel grodzki*** business & spa

Zachwycamy wnętrzami:
subtelnie i klimatycznie urządzona sala restauracyjna perfekcyjnie odpowiada

potrzebom organizacji uroczystych wesel (w każdej kolorystyce i stylu)
  

eleganckie i podążające za najnowszymi trendami dekoracje weselne 

.
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Posiadamy kilkunastoletnie doświadczenie:
organizujemy udane przyjęcia już od ponad 20 lat

 
szczycimy się wyjątkowym podejściem do każdego klienta i gościa

  
doradzamy, podpowiadamy i wspieramy na każdym etapie przygotowań

 do uroczystości weselnej. 
  

pomagamy uporządkować wszelkie ustalenia weselne 
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Oferta weselna

restauracja ratuszowa 
hotel grodzki*** business & spa

Oferujemy ekskluzywny hotel i kameralne jedyne Gwiezdne Spa
 w mieście:

  
hotel Grodzki *** połączony z restauracją ratuszowa dysponuje

 70 miejscami noclegowymi 
 

przytulne i eleganckie pokoje

gwiezdne spa (strefa wellness, sauny, jacuzzi, zabiegi, rytuały spa, masaże, siłownia)  
  

nagroda doskonałości booking.com przyznana przez gości w postaci średniej
 9.0 za rok 2018 (tylko 10% hoteli na całym świecie otrzymało tę nagrodę)

 
  

Proponujemy bogate i różnorodne menu:
wyjątkowe menu kuchni tradycyjnej i europejskiej zadowoli podniebienia

najbardziej wymagających gości
.
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Oferta weselna

restauracja ratuszowa 
hotel grodzki*** business & spa

W cenie każdego z wymienionych wariantów menu zapewniamy
(min. 60 osób): 

subtelne i eleganckie wnętrza restauracji ratuszowa na wyłączność (do 135 osób)
 

powitanie młodej pary chlebem i solą oraz lampką wina musującego
 

przywitanie gości na czerwonym dywanie 
 

dekoracja podstawowa sali (załącznik nr 1) 
 

romantyczna kolacja dla młodej pary w dniu 1-szej rocznicy ślubu 
 

strefa wellness w gwiezdnym spa dla pary młodej 
 

pełna i profesjonalna obsługa kelnerska 
 

tort weselny

romantyczna noc poślubna w luksusowym pokoju hotelu grodzkiego dla pary młodej 
 

promocyjne ceny dla gości weselnych w hotelu grodzkim (160 zł/pokój dwuosobowy*)

możliwość realizacji ślubnej sesji fotograficznej na terenie hotelu grodzkiego.
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*pokój bez śniadania
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możliwość organizacji przyjęcia weselnego przy okrągłych stołach (do 70 os.)

numeracja stołów w eleganckich ramkach (w przypadku stołów okrągłych)

rzutnik multimedialny do wyświetlania rodzinnych  zdjęć

menu weselne dla orkiestry, fotografa i kamerzysty płatne 50%

klimatyzacja

wynajem sali gratis

menu dla dzieci do lat 3 bezpłatnie, od 4 -10 lat  - 50% zniżki

upust 10 zł/os. na przyjęcie zorganizowane w tygodniu

podświetlany napis love 

ścianka do zdjęć mrs & mr

Przeżyj bajeczne chwile w przepięknej scenerii naszej
 Restauracji i Hotelu 

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.



Oferta weselna

restauracja ratuszowa 
hotel grodzki*** business & spa

Oferujemy również cenione dodatki:
NAPOJE ZIMNE BEZ OGRANICZEŃ 15 ZŁ/OSOBA

STÓŁ WIEJSKI Z WYROBAMI M.IN. RESTAURACJI RATUSZOWA - 1500 zł

FONTANNA CZEKOLADOWA (MAX 7 H) - 700 ZŁ

BUFET SŁODKOŚCI CANDY BAR (3 RODZAJE CIAST ORAZ OWOCE) - 1000 zł

PIWO BUTELKOWE - 5 ZŁ

UDZIEC PIECZONY - 600 ZŁ

DWA RODZAJE SMALCU / OGÓRKI MAŁOSOLNE / BOCHEN CHLEBA - 7 ZŁ/OS.
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Oferta weselna

restauracja ratuszowa 
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Nasze doświadczenie w organizacji wesel i bankietów pozwoliło
 na wyselekcjonowanie grupy znakomitych specjalistów

 świadczących różnorodne usługi 
niezbędne w tym najważniejszym dla Młodej Pary dniu.

Współpracujemy z profesjonalnymi partnerami. 
Możemy polecić:

salon kwiatowy
dj-a

firmę wykonującą zaproszenia ślubne oraz inne dodatki
 (winietki, bileciki, zawieszki)

salon sukni ślubnych
firmę wykonującą wyjątkowe aranżacje i dekoracje weselne

salon fryzjersko-kosmetyczny
makijażystkę 

profesjonalnego fotografa oraz kamerzystę
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restauracja ratuszowa hotel 
grodzki*** business & spa

daria jurczyk-ziółkowska  
manager hotelu 

605 699 515 

restauracja ratuszowa 
ul. kramarska 1, 73-110 stargard 

e-mail: restauracja.ratuszowa@wp.pl
www.ratuszowa.stargard.pl

tel. 91 577 62 14 

 Dzień ślubu oraz przyjęcie weselne to chwile, które zostają w pamięci Młodej Pary 
i jej najbliższych przez całe życie. To początek nowej drogi, której każdy kolejny

 dzień buduje wspólne wspomnienia”.

”

KONTAKT 

krzysztof rauhut 
koordynator  weselny 

tel. 883 791 225



Menu Satynowe:
powitanie młodej pary chlebem i solą oraz lampką wina musującego

Zupa:
złocisty rosół z makaronem

Drugie danie:
schab z nadzieniem myśliwskim

kurczak cordon blue na delikatnym sosie serowym
ziemniaki gotowane / bukiet świeżych warzyw

Przystawki:
tortilla z warzywami i dipem jogurtowym

sałatka jarzynowa 
pieczona karkówka z czosnkiem i ziołami

tymbaliki drobiowe
przystawka z kurczaka

tradycyjny śledź w oleju
jajko faszerowane musem chrzanowym

domowy pasztet drobiowy
sałatka mini caprese lub grecka

pieczarka faszerowana
pieczywo

 

Dania gorące:
udka pieczone z ziemniakami zapiekanymi
staropolski bigos z grillowana kiełbasą

leczo po węgiersku lub żurek z jajkiem i kiełbasą
barszczyk klarowny

Dodatkowo:
napoje gorące bez ograniczeń

tort weselny
ciasto

 

 

Cena od osoby 180 ,-



Cena od osoby 200,-

Menu Aksamitne:
powitanie młodej pary chlebem i solą oraz lampką wina musującego

Zupa:
krem z pomidorów z mozzarellą i bazylią

lub rosół z domowym makaronem

Danie główne:
drobiowe roladki z serem i szpinakiem na sosie gorgonzola

z ziemniakami i bukietem świeżych warzyw 
lub roladki schabowe z pieczarkami, ziemniaki opiekane, bukiet

świeżych warzyw

wykwintna galaretka drobiowa z szynką, jajkiem i szparagami
sałatka jarzynowa 

pieczony schab z konfiturą z czerwonej cebuli
tortilla z warzywami i dipem czosnkowym

aromatyczny śledź słodko-pikantny
jajko z musem z chrzanowym
drobiowy pasztet z żurawiną

ryba po grecku
sałatka z pieczonym kurczakiem i sosem miodowo-musztardowym

pieczywo

 
Dania gorące:

udka pieczone z ziemniakami zapiekanymi
mix domowych pierogów

flaczki po staropolsku
żurek chrzanowy z kiełbasą

szaszłyk z dwóch rodzajów mięs
barszczyk klarowny

Dodatkowo:
napoje gorące bez ograniczeń

tort weselny
ciasto

 

Przystawki:



Cena od osoby 215,-

Menu Jedwabne:
powitanie młodej pary chlebem i solą oraz lampką wina musującego

Zupa:
krem z białych warzyw z chipsem z pietruszki

 lub rosół domowy z makaronem

Danie główne:
schab po myśliwsku, medaliony w sosie koniakowym, roladki
z nadzieniem pieczarkowym podane na sosie beszamelowym,

kotleciki mielone z pieczarkami, ziemniak, bukiet świeżych warzyw

tymbaliki drobiowe
sałatka jarzynowa
śledź po kaszubsku

tortilla z kurczakiem i warzywami
befsztyk tatarski

półmisek mięs pieczystych (2 rodzaje)
ryba w cieście piwnym z salsą

jajko w sosie tatarskim
pasztet wyborny

mix sałat z kurczakiem na słodko-ostro 
pieczywo

 

panna cotta z musem malinowym

Dania gorące:
udka pieczone z ziemniaczkami zapiekanymi

karkówka z grilla z sosem z chilli i ananasem
zupa tajska lub boef strogonow drobiowy

żeberka w sosie bbq
barszcz klarowny z pasztecikiem

Dodatkowo: 
napoje gorące bez ograniczeń

tort weselny
ciasto

candy bar

 

Przystawki:

Deser: 



Cena od osoby 245 ,-

Menu Kaszmirowe:
powitanie młodej pary chlebem i solą oraz lampką wina musującego

Zupa:
krem ze szparagów z groszkiem ptysiowym lub rosół z makaronem

Danie główne:
medaliony w sosie koniakowym, schab po myśliwsku, faworki z indyka

oraz roladka z kurczaka ze szpinakiem serwowane
z ziemniakami i bukietem świeżych warzyw

smażone śledzie w octowej zalewie - dawne smaki stargardu
tymbaliki z łososia

wyborny pasztet z pistacjami
sałatka jarzynowa z rolowaną szynką

ryba w cieście
jajko z pastą z łososia i kawiorem

befsztyk tatarski
mix sałat z kurczakiem i cytrusami

tortilla z warzywami i dipem jogurtowym
półmisek mięs pieczystych

pieczywo

 

beza pavlova

Dania gorące:
staropolskie zrazy wołowe 

zupa „kocioł myśliwego”
udka kurczaka z ziemniakami

gołąbki w sosie pomidorowym
barszcz czerwony z krokietem lub pierogami

Dodatkowo: 
napoje bez ograniczeń

tort weselny, owoce, ciasto, candy bar

 

Przystawki:

Deser:



Cena od osoby 300 ,-

Menu Doamentowe:
powitanie młodej pary chlebem i solą oraz lampką wina musującego

Zupa:
krem z brokułów z prażonymi migdałami lub rosół z makaronem

Danie główne:
polędwiczki w sosie śmietanowo - pieczarkowym
schab z pieczarkami, dorsz w sosie jogurtowym

oraz roladka z kurczaka ze szpinakiem i serem serwowane
z ziemniakami i bukietem świeżych warzyw

smażone śledzie w octowej zalewie - dawne smaki stargardu
tymbaliki z łososia

pasztet pieczony z pistacjami
sałatka jarzynowa z rolowaną szynką

łódeczki z melona z szynka szwardzwaldzką
śledź w śmietanie z cebulka i jabłkiem

jajko z pastą z łososia i kawiorem
befsztyk tatarski

mix sałat z kurczakiem i cytrusami
tortilla z warzywami i dipem jogurtowym

sakiewki z ciasta francuskiego ze szpinakiem i serem feta
pieczywo

 

beza pavlova

Dania gorące:
kaczka duszona na brązowo z sosem kasztanowym

zupa „kocioł myśliwego”
udka z kurczaka z warzywami i opiekanymi ziemniakami

domowe gołąbki w sosie grzybowym
barszcz czerwony z pasztecikiem

Dodatkowo: 
napoje bez ograniczeń

tort weselny, owoce, ciasto, candy bar
wódka biała bez ograniczeń

wino białe i czerwone bez ograniczeń

 

Przystawki:

Deser:


