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D

Wesela

 Dzień, w którym odbywasię przyjęcie weselne jest dla
Młodej Pary jednym z najważniejszych dni w życiu.
Przygotowanie tak ważnej imprezy wymaga perfekcyjnej
organizacji oraz zachowania niezwykłej staranności.
Dokładamy wszelkich starań, aby podczas przyjęcia
weselnego każdy z Państwa Gości czuł się wyjątkowo oraz
wspominał Państwa wesele przez długie lata.
25 letnie doświadczanie, profesjonalizm, kreatywność
i elastyczność obsługi oraz bogate wyposażenie restauracji
pozwala nam na przygotowanie Państwa przyjęcia w sposób
niepowtarzalny i z pewnością wymarzony.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą
przygotowaną dla Państwa.

www.lord-hotel.pl       wesele@lord-hotel.pl

Szanowni Państwo



Sala Kryształowa

E Elegancka sala wypełniona przepiękną aranżacją 
kryształowych żyrandoli oraz kryształowych prawie wszystkich 
dodatków dekoracyjnych. Klimatyzowana z dużym parkietem dla 
Waszych gości, przeznaczona do 110 osób. Posiada bajkowy 
ogród z podświetlanymi kaskadami wodnymi i wodną fontanną, 
spełniający znakomite warunki do zorganizowania przyjęcia czy 
sesji plenerowej. Układ stołów biesiadnych wyznacza wspaniały 
klimat weselny, znajduje się również bar, który przyszła Para 
Młoda może wypełnić przeróżnymi alkoholami i poczęstunkiem 
dla swoich gości.



D Do Państwa dyspozycji oddajemy przestronne wnętrze
w nowoczesnej aranżacji, w której możemy pomieścić od 110
do 200 gości. Sala klimatyzowana z aranżacją stołów okrągłych 
10 osobowych. Wybór kolorystyki i aranżacji z dostępnych
u nas zależy od Państwa, dodatkowo sala jest z możliwością 
przyciemniania i zmiennej kolorystyki ledowej. Posiada 
romantyczny ogród wraz z tarasem, świetlnymi altanami 
ogrodowymi pełniące wspaniałe miejsce na sesje zdjęciowe
a także podświetlane oczka i kaskady wodne. Na Sali znajduje
się również projektor do wyświetlania przygotowanej przez
Państwa prezentacji Waszych zdjęć, filmów do podziękowań.

Sala Diamentowa



W cenie kart menu zapewniamy:

   Dekoracje wybranej sali balowej,
   aranżacja stołów weselnych
   w wybranym z dostępnych kolorów,
   kompozycje kwiatami żywymi,
   strojenie wybranymi serwetami,
   pokrowce oraz szarfy w kolorze
   na krzesła,
   ozdobne Świece na uroczystość,
   pełną gamę oświetlenia dającą   
   niepowtarzalny klimat nastroju  
   weselnego,
   przywitanie gości na czerwonym  
   dywanie,
   klimatyzację,
   możliwość organizacji Przyjęcia przy   
   okrągłych stołach (10os.),
   rzutnik multimedialny.

Oferta Weselna

Koordynatora wesela wraz z profesjonalną obsługą

Przejazd luksusowym samochodem ślubnym
Nasz kierowca przyjedzie po przyszłych małżonków,
zawiezie na ceremonie zaślubin oraz do Hotelu Lord

Powitanie pary młodej chlebem weselnym oraz gości 
lampką wina musującego



Zniżkę dla gości hotelowych
w apartament klimatyzowany
dla nowożeńców (gratis)
miejsca hotelowe w cenie 60 zł od osoby

Zniżkę dla dzieci
* do 3 lat 0 zł
* 3-10 lat - 50% od ustalonej ceny

Brak ukrytych opłat

Pomoc w doborze odpowiedniego zespołu /dj/

Podświetlenie ogrodów wraz z tarasami

Atrakcyjne oferty firmy dekoracji i wystroju 
Napidekor

Dodatkowo otrzymują państwo od hotelu lord 
gratis:
» na sali kryształowej przy liczbie gości powyżej 
100 osób 100% płatnych;
» na sali diamentowej przy liczbie gości powyżej 
130 osób 100% płatnych;

Lody włoskie dla gości na weselu lub 
poprawinach



Kolorystyka fioletowa

Kolorystyka czerwona

Kolorystyka srebrna

Kolorystyka niebieska

Kolorystyka różowa

Kolorystyka zielona

Kolorystyka złota

Kolorystyka granatowa



Ponadto zapraszamy do skorzystania z oferty dań 
dodatkowych w celu urozmaicenia dań weselnych oraz
do skorzystania z dodatkowej oferty gastronomicznej.

Karty menu posiadają tort weselny.
Wygląd oraz smaki wybiorą Państwo z naszego katalogu.
We wszystkich kartach są ciasta różnego rodzaju naszych 
wypieków.
* Zmiana dań z karty do karty może spowodować zmianę ceny.

Dania dla weganów i wegetarianów przyrządzamy 
indywidualnie w cenie wybranej karty.

Ceny KART są ustalone na Uroczystość dla min. 70 osób.

Karty Menu
WWykwintne menu kuchni polskiej i europejskiej przygotowane 

przez naszych kucharzy wraz z profesjonalnąobsługą to nasze 
największe atuty. Przygotowaliśmy dla Państwa PIĘĆ 
przykładowych weselnych kart menu.

Dodatkowo wersja karty ALL INCLUSIVE- wszystko w cenie.
Każda karta różni się ceną, ceny wzrastają wraz z rodzajem 
dań serwowanych na gorąco i na zimno, natomiast ilość dań 
zostaje w większości bez zmian. Są to propozycję od naszego 
szefa kuchni, jednakże istnieje możliwość przenoszenia dań
z karty do karty oraz dodanie własnych pomysłów*

Ponadto zapraszamy do skorzystania z oferty dań 
dodatkowych w celu urozmaicenia dań weselnych oraz
do skorzystania z dodatkowej oferty gastronomicznej.

Karty menu posiadają tort weselny.
Wygląd oraz smaki wybiorą Państwo z naszego katalogu.
We wszystkich kartach są ciasta różnego rodzaju naszych 
wypieków.
* Zmiana dań z karty do karty może spowodować zmianę ceny.

Dania dla weganów i wegetarianów przyrządzamy 
indywidualnie w cenie wybranej karty.

Ceny KART są ustalone na Uroczystość dla min. 70 osób.

Karty Menu
WWykwintne menu kuchni polskiej i europejskiej przygotowane 

przez naszych kucharzy wraz z profesjonalnąobsługą to nasze 
największe atuty. Przygotowaliśmy dla Państwa PIĘĆ 
przykładowych weselnych kart menu.

Dodatkowo wersja karty ALL INCLUSIVE- wszystko w cenie.
Każda karta różni się ceną, ceny wzrastają wraz z rodzajem 
dań serwowanych na gorąco i na zimno, natomiast ilość dań 
zostaje w większości bez zmian. Są to propozycję od naszego 
szefa kuchni, jednakże istnieje możliwość przenoszenia dań
z karty do karty oraz dodanie własnych pomysłów*



Zestaw 1

Obiad
Rosół z kury z makaronem
Danie serwowane: Filet z indyka z sosem ziołowym lub
Kieszeń drobiowa z serem i pieczarkami
Ziemniaki
Zestaw trzech surówek
Dodatkowo - Półmiski mięs: kotlet schabowy, udko drobiowe, 
de volaie

Dania gorące
Schab w cieście piwnym z konserwowym ogórkiem, papryką i 
pieczarką
Karkówka pieczona z sosem pieczarkowym
Zupa gulaszowa wołowa lub flaki wołowe staropolskie
Gołąbki w sosie pomidorowym lub Bigos z kiełbaską
Barszcz czerwony z pasztecikami drożdżowymi

Przekąski
Schab pieczony z morelą, ze śliwką,
Boczek pieczony faszerowany
Pieczona karkówka w ziołach
Śledź pod pierzynką
Sałatka z kurczakiem grillowanym lub grecka z oliwkąi fetą
Ryba po grecku lub japońsku
Galantyna z kurczaka z pieczarkami lub galaretka drobiowa
Tortilla z kurczakiem pikantnym i warzywami
Jajko faszerowane pieczarką z dodatkiem kawioru i łososia
Sałatka jarzynowa
Pieczywo
Ciasta różnego rodzaju
Bukiet owocowy
Kawa i herbata bez ograniczeń

Koszt 1 osoby 195 zł
Koszt 1 osoby z tortem weselnym 202 zł
Cena ustalona dla min. 70 osób

Powitanie Pary Młodej chlebem weselnym oraz gości lampką wina
musującego



Zestaw 2

Obiad
Rosół z kury z makaronem
Danie serwowane: Kotlet Cordon Bleu
z sosem pieczarkowym
Ziemniaki
Zestaw trzech surówek
Dodatkowo - Półmiski mięs: kotlet schabowy, udko drobiowe, 
de volaie

Dania gorące
Szaszłyk wieprzowy z cebulką i boczkiem lub drobiowy
z kolorowymi warzywami
Pieczona karkówka z sosem BBQ
Zupa gulaszowa wołowa
Podudzia drobiowe w sosie pieczarkowo-serowym
lub gołąbki z sosem pomidorowym
Barszcz czerwony z pasztecikami drożdżowymi
lub z krokietem

Przekąski
Schab pieczony lub rulon staropolski z kabanosem
Boczek pieczony faszerowany
Pieczona karkówka w ziołach
Rulon z indyka ze szpinakiem i fetą
Śledź pod pierzynką lub w oleju z pieczarkami
Sałatka grecka lub z kurczakiem grillowanym
lub makaronowa z szynką
Ryba pieczona w sosie po japońsku
Galaretka drobiowa
Tortilla z kurczakiem pikantnym i warzywami
Jajko faszerowane pieczarką z dodatkiem kawioru i łososia
Pieczywo jasne i pełnoziarniste
Ciasta różnego rodzaju
Tort piętrowy z bitej śmietany
Bukiet owocowy
Kawa i herbata bez ograniczeń

Koszt 1 osoby 205 zł
Cena ustalona dla min. 70 osób

Powitanie Pary Młodej chlebem weselnym oraz gości lampką wina
musującego



Zestaw 3
Obiad
Rosół z kury z makaronem lub krem pomidorowy
z mozzarellą i nutą bazylii
Danie serwowane: Schab pieczony w sosie myśliwskim
Ziemniaki
Zestaw trzech surówek
Dodatkowo: Półmiski mięs: tradycyjny kotlet schabowy,
udko drobiowe, de volaille

Dania gorące
Szaszłyk wieprzowy z cebulką i boczkiem
lub drobiowy z kolorowymi warzywami
Pieczone żeberka na kapuście zasmażanej
Zupa gulaszowa wołowa/lub flaki wołowe staropolskie
Pieczone kawałki kurczaka z sosem słodko — pikantnym
Barszcz czerwony z pasztecikami drożdżowymi
lub z krokietem

Przekąski
Rulon staropolski
Pieczona karkówka w ziołach
Boczek pieczony faszerowany
Tartletki deserowe z musem z wędzonego pstrąga
Pasztet pieczony z suszonymi pomidorami z dodatkiem 
żurawiny
Sałatka grecka lub meksykańskana ryżu lub z kurczakiem 
grillowanym i roszponką
Rulon z indyka ze szpinakiem lub szparagi w szynce 
konserwowej
Schab w galarecie z ananasem lub tymbaliki wieprzowe
Śledź pod pierzynką
Jajko faszerowane musem chrzanowym
Warzywa konserwowe lub świeże sezonowe
Pieczywo jasne i pełnoziarniste
Ciasto różnego rodzaju
Tort piętrowy z bitej śmietany
Bukiet owocowy
Kawa i herbata bez ograniczeń
Woda niegazowana z cytryną i miętą

Koszt 1 osoby 215 zł
Cena ustalona dla min. 70 osób

Powitanie Pary Młodej chlebem weselnym oraz gości lampką wina
musującego



Zestaw 4
Obiad
Rosół z kury z makaronem lub Krem brokułowy ze śmietanką
Danie serwowane: Udko drobiowe faszerowane
pieczarką i serem na sosie grzybowym
Ziemniaki
Zestaw trzech surówek
Dodatkowo: Półmiski mięs: kotlet schabowy, kotlet mielony,
de volaille

Dania gorące
Szaszłyk wieprzowy z cebulką i boczkiem
lub drobiowy z kolorowymi warzywami
Schab w cieście piwnym z warzywamilub kawałki
kurczaka z sosem słodko-pikantny
Zupa gulaszowa wołowa lub flaki wołowe staropolskie
Golonka pieczona kapuście zasmażanej lub Karkówka 
pieczona z sosem BBQ
Barszcz czerwony z pasztecikami drożdżowymi

Przekąski
Schab pieczony ze śliwką, z morelą
lub rulon wieprzowy z kabanosem
Pieczona karkówka w ziołach
Boczek pieczony faszerowany
Schab w galarecie z ananasem lub tymbaliki drobiowe
Mozzarella ze świeżymi pomidorami z sosem bazyliowym
Roladki drobiowe faszerowane lub pasztet pieczony
z pomidorami suszonymi
Sałatka śledziowa z ogórkiem, kukurydzą i cebulką
z sosem majonezowym
Sałatka z kurczakiem grillowanym lub meksykańska
lub ziemniaczana z boczkiem
Ryba po grecku lub pieczona z sosem japońskim
Tortilla z kurczakiem i warzywami
Rolada z łososia ze szpinakiem
Pieczywo jasne i pełnoziarniste
Ciasta różnego rodzaju
Tort piętrowy z bitą śmietaną
Bukiet owocowy
Kawa i herbata bez ograniczeń
Woda niegazowana z cytryną i miętą

Koszt 1 osoby 225 zł
Cena ustalona dla min. 70 osób

Powitanie Pary Młodej chlebem weselnym oraz gości lampką wina
musującego



Zestaw 5
Obiad
Danie serwowane: Wieprzowina faszerowana panier.
na sosie borowikowym lub Zrazy wieprzowe z sosem 
pieczeniowym
Ziemniaki
Zestaw trzech surówek
Dodatkowo: Półmiski mięs: kotlet schabowy,
kotlet mielony, de volaille

Dania gorące
Szaszłyk drobiowy z boczkiem, papryką i pieczarką
Zraziki wołowe w chlebie razowym lub bitki wieprzowe
z sosem kurkowym
Zupa Gulaszowa wołowa lub Krem z białych warzyw
z pieczonym bekonem
Kaczka pieczona faszerowana mięsem podawana z kapustą 
czerwoną i jabłkiem
Barszcz czerwony z pasztecikami drożdżowymi

Przekąski
Rulon wieprzowystaropolski z kabanosem
Boczek pieczony faszerowany
Pieczona karkówka w ziołach
Pasztet pieczony z pistacjami
Befsztyk tatarski z posiekaną cebulką
i ogórkiem konserwowym
Sałatka z paluszkami krabowymi lub
Sałatka Cezar z parmezanem i grzankami
Rolada z łososia ze szpinakiem
Tortilla z pikantnym kurczakiem i warzywami
Ptysie nadziewane musami/mojito, chilli/
Sałatka śledziowa z ogórkiem, kukurydzą
i cebulką z sosem majonezowym
Jajko faszerowane z dodatkiem kawioru
i łososia lub z musem chrzanowym
Świeże warzywa sezonowe
Ciasta różnego rodzaju
Pieczywo jasne i pełnoziarniste
Tort piętrowy z bitej śmietany
Bukiet owocowy
Kawa i herbata bez ograniczeń
Woda niegazowana z cytryną i miętą

Koszt 1 osoby 235 zł
Cena ustalona dla min. 70 osób

Powitanie Pary Młodej chlebem weselnym oraz gości lampką wina
musującego



Koszt 1 osoby 340 zł
Cena ustalona dla min. 80 osób
+ GRATIS PODŚWIETLANY NAPIS LOVE

Zapraszamy serdecznie!Wesele All Inclusive
Obiad
Rosół z kury z makaronem
Rolada drobiowa z suszonym pomidorem
na kremowym szpinaku z ziemniakami pieczonymi

Dania gorące
Półmiski mięs: kotlet schabowy, kotlet mielony, de volaille
Szaszłyk wieprzowy z boczkiem i cebulą lub drobiowy
z papryką, boczkiem i pieczarką
Zraziki wołowe w chlebie razowym lub bitki
z polędwiczki wieprz.w sosie kurkowym
Zupa gulaszowa lub Krem z białych warzyw
z pieczonym bekonem
Kaczka pieczona faszerowana podawana
z kapustą czerwoną i jabłkiem
Barszcz czerwony z pasztecikami drożdżowymi
lub z krokietem
 
Przekąski
Rulon wieprzowystaropolski z kabanosem
Boczek pieczony faszerowany
Pieczona karkówka w ziołach
Ryba pieczona z sosem po japońsku lub ryba po grecku
Befsztyk tatarski z z posiekanącebulką
i ogórkiem konserwowym
Sałatka z paluszkami krabowymi
lub Sałatka Cezar z grzankami
Rolada z łososia ze szpinakiem
Tortilla z pikantnym kurczakiem i warzywami
Ptysie nadziewane musami /mojito, chilli/
Sałatka śledziowa ze świeżym ogórkiem, kukurydzą
i cebulą z sosem majonezowym
Jajko faszerowane pieczarką z dodatkiem kawioru
i łososia lub z musem chrzanowym
Warzywa konserwowe lub warzywa sezonowe
Pieczywo jasne i pełnoziarniste
Ciasta różnego rodzaju
Tort piętrowy z bitej śmietany
Bukiety owocowe
Kawa i herbata bez ograniczeń
Napoje zimne (owocowe) + woda gazowana/ niegazowana 
bez ograniczeń
Napoje gazowane (coca—cola/ fanta/ sprite) bez ograniczeń
Wódka biała bez ograniczeń (żubrówka biała)
Wino białe i czerwone bez ograniczeń

Powitanie Pary Młodej chlebem weselnym oraz gości lampką wina
musującego



Dania gorące: 

Przekąski: Cena za 1 osobę:

Cena za 1 osobę:

Boeuf Stroganow z kluseczkami 
Łosoś na szpinaku
Krem grzybowy z kluskami francuskimi 
Mix pierogów (5 szt/ os.)
Papryka faszerowana ryżem
z warzywami
Mini burgery
Leczo z wędzoną kiełbasą
(Leczo w sezonie lipiec-październik) 

18 zł
18 zł
14 zł

8 zł
8 zł

12 zł
14 zł

Vol Aventy kaktailowe 2 szt / os. 
Tatar z łososia
Orzeźwiająca sałatka z fetą i granatem 
Galaretka rybna z jajkiem przepiórczym 
Bruschetta z pomidorkami

10 zł
18 zł

7 zł
7 zł
7 zł

Propozycje dodatkowych dań



Zapraszamy serdecznie!

Zestaw 1
Śniadanie poprawinowe cena 35zł od osoby
Śniadanie odbywa się w godzinach porannych
(należy wybrać)*
*(09:00-10:00 / 10:00-11:00 / 10:30-11:30 )
w formie stołu szwedzkiego.

Zestaw 2 cena 60 zł od osoby
Marzą Wam się poprawiny na świeżym powietrzu, jeżeli tak to 
idealnie! Proponujemy ten wyjątkowy dzień poprawin spędzić 
na świeżym powietrzu a obiad zaserwujemy w postaci grilla.
Poprawiny(w zależności od dnia) Państwa wesela możemy 
zorganizować na sali weselnej lub w ogrodzie. W godzinach 
11-16 / 12-17

Na obiad proponujemy:
1.Żurek
2. Grill — serwowany przez kucharza, na którym znajdują
się karkówka, kiełbasy, kaszanki z kapustą zasmażaną, 
dodatkowo bar sałatkowy oraz sosy.
3. Posiłki z weselnej karty dań nadające się na dzień drugi,
zostaną również odpowiednio podane na poprawinach.
Czas trwania 5 godzin.

Wyjątkowy Dzień Drugi - Poprawiny

MMamy dla Państwa przygotowane dwie oferty drugiego dnia
Waszej uroczystości - Poprawiny.



Lody włoskie 3h na wesele / poprawiny 

Pieczone prosie faszerowane na 
postumencie z kaszy (Serwowane przez Szefa 
kuchni)

Schaby pieczone w tymianku z sosem 
grzybowym (Serwowane przez Szefa kuchni)

Stół z jadłem wiejskim z własnej wędzarni:
(Wędzonki — polędwiczki, szynka cała, baleron, boczek, 
kiełbasy, łopatka cała, kabanosy, pieczywo staropolskie, 
ogórki małosolne, smalec)

Candy bar z fontanną czekoladową 
dwusmakową
(Całość ustawiona na podświetlanym stole
LOVE z owocami i słodyczami)

Stół rybny — Śródziemnomorski
(Ryby faszerowane, pieczone, ryby w galarecie ryby 
wędzone, owoce morza oraz
urozmaicone sałatki)

Deserki koktajlowe/ muffiny i babeczki

Ciasto dodatkowe (1 rodzaj = 30 kawałków)
 
Napoje zimne - napoje owocowe, gazowane 
bez ograniczeń
(Wesele — 24 zł, wesele z poprawinami — 32 zł/ osoby)

Piwo Żywiec beczka 30l
 
Automat do drinków

Pierogi na stół wiejski

Stół lustrzany

Foto lustro z parkietem podświetlanym
(pendrive ze zdjęciami)

1000 zł

1700 zł

900 zł / 1200 zł

1700 zł / 1900 zł1700 zł / 1900 zł

1250 zł

3000 zł

12 zł/ szt.

70 zł

400 zł

1800 zł

450 zł

200 zł

Oferta Dodatkowa

Zapraszamy serdecznie!

200 zł

1000 zł



Zapraszamy serdecznie!

Szanowni Państwo

MMamy nadzieję, że nasza oferta weselna spełnia 
Państwa oczekiwania. Będzie nam niezmiernie miło 
przygotować oraz zadbać o każdy szczegół 
Waszego wyjątkowego dnia. Chcielibyśmy sprawić 
aby dzień wesela był Państwa wymarzonym dniem 
w życiu. Nasze doświadczenie, wyspecjalizowana 
polska i europejska kuchnia, profesjonalna
obsługa oraz piękna sala weselna to największe 
atuty, które sprawią, że będą to niezapomniane 
chwilę. Zapraszamy do kontaktu z nami, odpowiemy 
na każde pytanie.

Pozdrawiamy
Dorota i Ryszard Rokoszewscy
Właściciele Hotelu Lord

Zapraszamy na naszego facebooka — Hotel Lord 
Stargard — Dużo zdjęć z organizacji przyjęć i każdej 
atrakcji weselnej.

Bądźcie na bieżąco!



Hotel Restauracja LORD
ul.Łąkowa 6
73-110 Stargard woj. zachodniopomorskie

Recepcja: 91-851-15-54
Organizacja imprez: 503-072-784
Recepcja Hotel: rezerwacje@lord-hotel.pl
Organizacja wesel: wesele@lord-hotel.pl
Organizacja szkoleń/imprezy
firmowe przyjęcia: biuro@lord-hotel.pl

POZDRAWIAMY!


