
Hotel Czardasz 
Ul. Ofiar Stutthofu 82  
84-242 Luzino 
tel.: 58 678 20 40 
tel.: 609 610 335 

Oferujemy: 
 
 
 Przestronny pokój dla Pary Młodej 
 Powitanie chlebem i solą 
 Eleganckie pokrowce na krzesła – bez opłat 
 Okrągłe stoły bankietowe* lub tradycyjne 
 Menu dla dzieci do lat 5 bezpłatnie 
 



Opinie 

Sierpień 2013 
Magdalena 

Wesele w hotelu „Czardasz” to najwspanialszy i najlepszy wybór jakiego mogliśmy dokonać 
planując nasz wielki dzień. Jedzenie było wyśmienite, potrawy idealnie przygotowane.   
Dziękujemy wszystkim za wykazane kompetencje, wysokiej klasy profesjonalizm, gościnność, 
serdeczność, takt i opiekę z jaką spotkaliśmy się. Wszystko było dopilnowane i zapięte na 
ostatni guzik. Bardzo dziękujemy. 
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Zapraszamy do zapoznania się z opiniami  na temat przyjęć weselnych, które mieliśmy zaszczyt 
organizować. 

Grudzień 2013 
Dagmara 

Luty 2014 
Żaneta i Paweł 

Lokal jest rewelacyjny. Jedzenie przepyszne i duża ilość, zadowoli nawet najbardziej  
wymagających smakoszy. Przepiękne dekoracje, super miejsca do zrobienia sobie zdjęć.  
Żadnych problemów z obsługą, zero niespodzianek przy rozliczaniu. Jakbym miała jeszcze 
raz planować ślub to tylko tam.  

Polecam! Miałam tam wesele, to była niezapomniana noc!  

Swojego wesela w Czardaszu nie zapomnę do końca życia. Było bajkowo i magicznie. 
Wyśmienite jedzenie, wspaniała i pomocna obsługa. Niczym nie musieliśmy się martwić.  

Czerwiec 2013 
Julita i Marek 
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Menu weselne  

Przywitanie chlebem i solą 

ZUPA: 
 Tradycyjny rosół domowy 
 
DANIA GŁÓWNE: 
 Kura w potrawce  

(ryż, biały sos) 
 Zrazy wołowe w sosie własnym 
 Kotlet de volaille z masłem 
 Kotlet schabowy 
 Indyk w sosie porowym 
 Filet z kurczaka po parysku 
 Filet z kurczaka po skandynawsku 
 Pieczeń z karkówki  
 
 
DODATKI: 
 Ziemniaki z wody ze świeżym koperkiem 
 Surówka z białej kapusty 
 Surówka z czerwonej kapusty 
 Surówka z marchwi 
 Marchewka z groszkiem na ciepło 
 Buraczki zasmażane  

NAPOJE: 
 Kawa z mlekiem 
 Herbaty owocowe 
 Cytryna  
 Dodatki słodzące 

PRZEKĄSKI ZIMNE: 
 Pstrąg w galarecie 
 Łosoś w galarecie 
 Kurczak faszerowany w galarecie 
 Schab ze śliwką w galarecie 
 Indyk w sosie maltańskim 
 Sałata grecka z serem feta 
 Sałata z kurczakiem (gyrosowa) 
 Sałatka warzywna 
 Półmisek śledzi  

(w oleju, po francusku, po żydowsku) 
 Łosoś wędzony 
 Półmisek szwedzki z wędlinami 
 Rolmopsy 
 Półmisek marynat 
 Pieczywo mieszane 
 Masło 
 Owoce  

...WIECZOREM… 
 Szynka pieczona w kształcie prosiaka 
 
GORĄCA KOLACJA I: 
 Zraziki z pieczarkami 
 Szaszłyk drobiowy z warzywami 
 
 GORĄCA KOLACJA II: 
 Barszcz z pasztecikiem  

z nadzieniem mięsnym 
 Pierś z kurczaka zawijana boczkiem 
 Udko smażone z kurczaka  
 

Dodatkowo płatne: 
 Szynka pieczona 

w kształcie prosiaka 
 Udziec wieprzowy 
 Kaczka faszerowana nadzieniem 

mięsno-owocowym 
 Pierś maślana z indyka z żurawiną  
 Dzik pieczony 
 Stół wiejskich rozmaitości  
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Propozycja I 
40 zł / osoba 
 
Danie główne: 
Filet z kurczaka  przekładany  
orzechami włoskimi pod żółtym serem 
na ziemniaczanym puree i z bukietem 
sałat z dressingiem włoskim  
 
Napoje 
 Kawa z mlekiem 
 Herbaty owocowe 
 Cytryna  
 Dodatki  słodzące 

Propozycja II 
55 zł / osoba 
 
Zupa: 
Krem z pomidorów pelati  
z grzankami ziołowymi 
 
Danie główne: 
Filet z kurczaka zawijany z masłem i 
pietruszką podawany z gotowanymi 
ziemniakami ze świeżym koperkiem 
oraz  surówką colesław 
 
Deser: 
Lody waniliowe z gorącym sosem mali-
nowym 
 
Napoje 
 Kawa z mlekiem 
 Herbaty owocowe 
 Cytryna  
 Dodatki  słodzące 

Propozycja III 
65 zł / osoba 
 
Zupa: 
Krem kalafiorowy  
z kluseczkami ziołowymi  
i prażonym słonecznikiem 
 
Danie główne: 
Grillowany filet z kurczaka  
nadziewany serem feta  
oraz szpinakiem  podawany  
z frytkami i bukietem surówek 
 
II Danie ciepłe: 
Barszcz czerwony z krokietem z 
 kapustą i pieczarkami 
 
Napoje 
 Kawa z mlekiem 
 Herbaty owocowe 
 Cytryna  
 Dodatki  słodzące 

KOSZTY POPRAWIN: 
 
 Sala Widokowa/Kominkowa  2200 zł  (powyżej 80 osób, 15zł za każdą osobę dodatkową) 
 Sala Kolumnowa    2800 zł  (powyżej 100 osób, 15zł za każdą osobę dodatkową) 

Poprawiny 

Istnieje możliwość zamówienia dodatkowo pełnego obiadu. 
Poniżej przedstawiamy Państwu opcje menu. 

Dodatkowo: 
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DODATKOWE OPCJE 

Wina 
 
Wina białe: 
Ucenda        47 zł  / butelka 
Vitali DOP        47 zł  / butelka 
Chardonnay Tolva         57 zł / butelka 
Riesling Koenigswingert   
halbtrocken        67 zł  / butelka 
Pinot Gorgio IGT       67 zł  / butelka 
Chablis ACC       110 zł / butelka 
Sauvignon Blanc      117 zł / butelka 
 
Wina czerwone: 
Ucenda                  47 zł / butelka 
Merlot Tolva         57 zł / butelka 
Moncagua         67 zł / butelka 
Acolon halbtorcken        67 zł / butelka 
Crianza Homenaje       77 zł  / butelka 
The Bean Pinotage       97 zł  / butelka 
Zinfandel  
Liar’s Dice        137 zł / butelka 
 
Wino musujące: 
Cava Brut         63 zł / butelka 

Napoje bezalkoholowe 
 
Coca-Cola  bez ograniczeń 
Fanta   bez ograniczeń 
Sprite   bez ograniczeń 
Tonic Kinley  bez ograniczeń 
Soki owocowe bez ograniczeń 
Woda mineralna bez ograniczeń 
 
Cena   20 zł / os. 
 

Słodki kącik 
 
Owoce filetowane bez ograniczeń 
Owoce w całości bez ograniczeń 
Ciasto deserowe 
mix rodzajów bez ograniczeń 
 
 
 
Cena   40 zł / os. 
 

Deski serów 
 
Sery pleśniowe i długo dojrzewające  
podane na deskach z orzechami i 
winogronami.  
Sery  żółte regionalne podawane na 
deskach  z dodatkiem marynat oraz 
krakersów 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cena   30 zł / os. 

Fontanny: 
Czekoladowa 
Wspaniała fontanna czekoladowa 
z prawdziwą, belgijską czekoladą z  
piankami i filetowanymi owocami. 
Alkoholowa 
Podświetlana fontanna idealna do 
ponczów oraz soft drinków. 
 
 



Specjalne ceny noclegów dla gości weselnych 
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Oferta ze śniadaniem  
w formie bufetu  
 
Pokój jednoosobowy 
 
 
 

Pokój dwuosobowy 
 
 
 

Pokój trzyosobowy 
 
 
 

 
 
 
 

100 zł / doba  

 
 
 

150 zł / doba  
 
 
 

210 zł / doba  

 
 
 

 

DODATKOWE INFORMACJE 
 
• Na naszych salach możemy zorganizować dla Państwa przyjęcia od 50 do 170 osób. 
• W sezonie letnim możemy zorganizować poprawiny w formie grilla w ogrodzie. 
• Na czas trwania przyjęcia weselnego parking hotelowy dla gości udostępniamy bezpłatnie. 
• Nie pobieramy opłaty serwisowej przy wnoszeniu do hotelu własnego alkoholu.  
•  Zapewniamy uroczysty wystrój Sali (bez świeżych kwiatów). Dekorujemy stół świecami a krzesła przystrojone są eleganckimi 
pokrowcami 
 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 


