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D

Wesele

 Dzień, w którym odbywa się 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.
30 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, klimatyzowana sala wypełniona przepiękną 
aranżacją kryształowych żyrandoli oraz dodatków dekoracyjnych. 
Wielkość sali jest odpowiednia zarówno na przyjęcia dla 50 jak 
i na wesela do 100 osób. Na zewnątrz znajduje się bajkowy ogród 
z podświetlanymi kaskadami wodnymi i fontanną, spełniający 
znakomite warunki do sesji ślubnej i rodzinnej. Możliwość wyboru 
stołów okrągłych (10-11osobowych) oraz stołów biesiadnych. 
 

wesele@lord-hotel.pl



D Do Państwa dyspozycji oferujemy salę z niepowtarzalnym 
designem do 200 osób. Znajdziecie tu pełnie blasku kryształów, 
srebra, dzięki czemu każdy kolor czy motyw przewodni idealnie 
się wpasuję. Jeśli chcecie zachwycić swoich gości właśnie taką 
architekturą to dobrze trafiliście. Sala wypełniona dużą ilością 
światła ze zmienną kolorystyką. Obok znajduje się romantyczny 
ogród wraz z tarasem, świetlnymi altanami ogrodowymi i oczkami 
wodnymi, będący doskonałym miejscem do wykonywania zdjęć. 

Sala Diamentowa

wesele@lord-hotel.pl



Oferta Weselna
W cenie każdej karty menu zapewniamy:

   dekoracje wybranej sali,

   aranżacja stołów weselnych w wybranym z dostępnych kolorów,

   kompozycje kwiatami żywymi,

   strojenie wybranymi serwetami,

   ozdobne świece na uroczystość,

   pełną gamę oświetlenia dającą niepowtarzalny klimat nastroju weselnego,

   przywitanie gości na czerwonym dywanie,

   klimatyzację,

   możliwość organizacji Przyjęcia przy okrągłych stołach (10 - 11os.),

   rzutnik multimedialny.



Koordynatora wesela wraz z profesjonalną obsługą

Przejazd luksusowym samochodem ślubnym

Powitanie pary młodej chlebem weselnym oraz gości lampką wina 
musującego

Zniżkę dla gości hotelowych
apartament dla nowożeńców (gratis)
miejsca hotelowe w cenie 80 zł od osoby

Zniżkę dla dzieci
- do 3 lat 0 zł
- 3-10 lat - 50% zniżki

Brak ukrytych opłat

Pomoc w doborze odpowiedniego zespołu /dj/

Podświetlenie ogrodów wraz z tarasami

Atrakcyjna oferta dekoracji i wystroju Party-Mania

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 zielona

Kolorystyka złota

Kolorystyka srebrna

Kolorystyka czerwona

Kolorystyka różowa

Kolorystyka granatowa



Zapraszamy również do skorzystania z oferty dań 
dodatkowych oraz do skorzystania z dodatkowych
atrakcji kulinarnych

* Zmiana dań z karty do karty może spowodować zmianę ceny.

Ceny KART są ustalone na Uroczystość 
dla min. 50 osób.

Karty Menu

WWykwintne menu kuchni polskiej i europejskiej 
przygotowane przez naszych kucharzy wraz 
z profesjonalną obsługą to nasze największe atuty.

Przygotowaliśmy dla Państwa kilka propozycji 
weselnych kart menu. Są to propozycje od naszego 
Szefa kuchni, istnieje możliwość przenoszenia dań z 
karty do karty oraz dodanie własnych pomysłów*

Dania wegańskie i wegetariańskie przyrządzamy
indywidualnie w cenie wybranej karty.



Zestaw 1

Obiad
Złocisty rosół z kury z makaronem

Danie serwowane: Schab z serem i sosem pieczarkowym
Ziemniaki gotowane z koperkiem

Zestaw surówek

Dania gorące
Karczek pieczony w sosie własnym

Bigos z wędzoną kiełbasą
Flaki wołowe staropolskie

Gołąbki z sosem pomidorowym 
Barszcz czerwony z pasztecikami drożdżowymi

Przekąski
Rulon z indyka z fetą i szpinakiem 

Śledź pod pierzynką
Sałatka  z kurczakiem grillowanym lub Grecka z oliwką i fetą 

Ryba po grecku lub japońsku 
Galantyna z kurczaka z pieczarkami lub galaretka drobiowa 

Tortilla z kurczakiem i warzywami
Jajko faszerowane pieczarką z dodatkiem kawioru i łososia

Sałatka jarzynowa
Pieczywo jasne i pełnoziarniste 

Dodatkowo
Ciasta różnego rodzaju 100 g/ os. 

Kawa i herbata bez ograniczeń
Woda niegazowana z miętą i cytryną 

Kompozycje kwiatowe
Aranżacja sali i stołów 

Koszt 1 osoby 240 zł

Powitanie Pary Młodej chlebem weselnym oraz gości 
lampką wina musującego



Zestaw 2

Obiad
Złocisty rosół z kury z makaronem 
Danie serwowane: Pieczony schab

Sos z zielonym pieprzem 
Ziemniaki gotowane z koperkiem 

Zestaw surówek

Dania gorące
Półmiski mięs: kotlet schabowy, udko drobiowe, de volaille 

Schab w cieście piwnym z piklami
Zupa gulaszowa wołowa

Chrupiące podudzia drobiowe z sosem czosnkowym 
Barszcz czerwony z pasztecikami drożdżowymi lub z krokietem 

 

Przekąski
Sałatka farfalle z szynką 

Rulon z indyka ze szpinakiem i fetą
Śledź pod pierzynką lub w oleju z pieczarkami 

Sałatka grecka z oliwkami i fetą lub z kurczakiem grillowanym 
Klops wieprzowy 

Galaretka drobiowa
Tortilla z kurczakiem i warzywami

Jajko faszerowane pieczarką z dodatkiem kawioru i łososia
Pieczywo jasne i pełnoziarniste

Dodatkowo
Ciasta różnego rodzaju 100g/os. 

Tort piętrowy z bitej śmietany
Kawa i herbata bez ograniczeń

Woda niegazowana z miętą i cytryną 
Kompozycje kwiatowe
Aranżacja sali i stołów  

Koszt 1 osoby 270 zł

Powitanie Pary Młodej chlebem weselnym oraz gości 
lampką wina musującego



Koszt 1 osoby 290 zł

Zestaw 3

Obiad
Złocisty rosół z kury z makaronem 

Danie serwowane: Wieprzowina faszerowana 
Sos z zielonym pieprzem 

Ziemniaki gotowane z koperkiem 
Zestaw surówek

Dania gorące
Szaszłyk wieprzowy z cebulą i boczkiem lub drobiowy 

z kolorowymi warzywami
Bitki wieprzowe w sosie z kluskami śląskimi 

Zupa gulaszowa wołowa + Flaki wołowe staropolskie
Pieczone kawałki kurczaka z sosem słodko – pikantnym

Barszcz czerwony z pasztecikami drożdżowymi 
lub z krokietem

 
Przekąski

Tartletki deserowe z musem z wędzonego pstrąga
Pasztet pieczony z suszonymi pomidorami z dodatkiem żurawiny

Sałatka grecka lub z kurczakiem grillowanym i roszponką 
Rulon z indyka ze szpinakiem lub szparagi w szynce konserwowej

Tymbaliki wieprzowe
Tatar na bagietce z cebulką
Śledzik w sosie koktajlowym

Jajko faszerowane musem chrzanowym lub jajka po tatarsku 
Sałatka warzywna 

Pieczywo jasne i pełnoziarniste

Dodatkowo
Ciasto różnego rodzaju 100g./os. 

Tort piętrowy z bitej śmietany
Kawa i herbata bez ograniczeń

Woda niegazowana z cytryną i miętą
Woda gazowana

Kompozycje kwiatowe
Aranżacja sali i stołów 

Powitanie Pary Młodej chlebem weselnym oraz gości 
lampką wina musującego



Zestaw 4

Obiad
Złocisty rosół z kury z makaronem 

Danie serwowane: Rolada drobiowa z suszonym pomidorem 
Kopytka domowe lub kluski śląskie 

Zestaw surówek lub fasolka szparagowa
 

Dania gorące
Półmiski mięs: kotlet schabowy, kotlet mielony, de volaille, udko drobiowe 

Kaczka faszerowana z modrą kapustą i jabłkiem
Zupa tajska z kurczakiem i ryżem jaśminowym 

Pieczone żeberka na kapuście zasmażanej 
Barszcz czerwony z krokietem z serem i pieczarkami

Przekąski
Pasztet pieczony z pomidorami suszonymi i żurawiną 

Sałatka śledziowa z ogórkiem, kukurydzą i cebulką z sosem 
majonezowym

Sałatka Cezar z grzankami i parmezanem 
Sakiewki ze szpinakiem 

Tortilla z kurczakiem i warzywami
Tatr na bagietce z ogórkiem i cebulką

Rolada z łososia ze szpinakiem
Tymbaliki drobiowe 

Rulon staropolski z kabanosem 
Sałatka grecka 

Pieczywo jasne i pełnoziarniste

Dodatkowo
Ciasta różnego rodzaju 100g. / os. 

Tort piętrowy z bitej śmietany
Kawa i herbata bez ograniczeń

Woda niegazowana z cytryną i miętą
Woda gazowana
Napoje owocowe 

Gratis: Napis podświetlany LOVE 
Kompozycje kwiatowe
Aranżacja sali i stołów 

Powitanie Pary Młodej chlebem weselnym oraz gości 
lampką wina musującego

Koszt 1 osoby 320 zł



Serdecznie zapraszamy do wzbogacenia wybranego menu o 
kolejne atrakcje kulinarne.

Dania gorące 15zł/os.: 

Przekąski: Cena za 1 osobę:

Domowe pierogi w trzech odsłonach 5 szt/os.  
Leczo z wędzoną kiełbasą w okresie wakacyjnym 
Karkówka w ziołach z sosem pieczeniowym 
Rumsztyk wieprzowy z cebulką zasmażaną 
Papryka faszerowana ryżem i warzywami 
Gołąbki z sosem pomidorowym 
 

Tatar z łososia z dodatkami
Tatar wołowy z dodatkami
Domowy paprykarz szczeciński 
z dorsza na grzance
Sałatka z szarpaną wołowiną

Lustro owoców filetowanych 
Sushi stół na szklanych schodach 
 

25 zł
25 zł
15 zł

15 zł

9 zł
15 zł

Propozycje dodatkowych dań

Dania gorące 20zł/os.: 

Boeuf stroganow z kluseczkami francuskimi 
Udka drobiowe faszerowane serem i pieczarką
Półmiski trzech rodzaju mięs do obiadu 
Pieczone żeberka BBQ z grillowanymi warzywami 
Mini burgery wieprzowe 
Medaliony z polędwiczki wieprzowej na sosie porowym 
Łosoś w cieście francuskim na szpinaku   



Zapraszamy serdecznie!

Zestaw 1    Koszt 45 zł/ os.

Śniadanie w formie stołu szwedzkiego.
Zawiera: pieczywo, masło, dżemy, patery wędlin, deski serów, warzywa, dwa dania gorące. 
Dodatkowo bufet kawowo – herbaciany, napoje owocowe, woda.

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.

Rozpoczęcie o godzinie 11: 00 lub 12:00

Zestaw 2    Koszt 80 zł / os.  
Minimalna liczba osób: 50 

Zupa: Tradycyjny żur z białą kiełbasą i jajkiem 
Grilll: Karkówka marynowana, Kiełbaski, Kaszanka w kiszonej kapuście, Filet z kurczaka
Dodatki: mix sałat z dresingiem, sosy (ketchup, musztarda, czosnkowy), pieczywo
W trakcie trwania Uroczystości: Posiłki nadające się do podania z wesela 
Bufet kawowo – herbaciany + słodkości z wesela 
Napoje: zgodnie z wybranym menu weselnym
Czas trwania 5 godzin. 

Zestaw 3    Koszt 110 zł / os. 
Minimalna liczba osób: 50

Zupa: Tradycyjny żur z białą kiełbasą i jajkiem 
Grilll: Karkówka marynowana, Kiełbaski , Kaszanka w kiszonej kapuście, Filet z kurczaka, 
ćwiartki ziemniaków
Beczka piwa 20 litrów 
Dodatki: mix sałat z dresingiem , sosy (ketchup, musztarda, czosnkowy), pieczywo
W trakcie trwania Uroczystości: Posiłki nadające się do podania z wesela, sałatka 
wiosenna lub grecka z oliwkami i fetą, bigos z wędzonką i grzybkiem
Bufet kawowo – herbaciany + słodkości z wesela 
Napoje: zgodnie z wybranym menu weselnym
Czas trwania 5 godzin. 

*Poprawiny na Sali + 20zł/os.

Wyjątkowy Dzień Drugi - Poprawiny

MMamy dla Państwa przygotowane trzy propozycje.



Serdecznie zapraszamy do urozmaicenia przyjęcia weselnego!
Wzbogać swoje wesele o staropolską klasykę lub o nowoczesne dodatki i ciesz się 

smakiem manufaktury

Dodatkowe atrakcje kulinarne

Zapraszamy serdecznie!

2200-2600 zł

400 zł
550 zł

210 zł
650 zł

2400 zł
1200-1800 zł

4000 zł

2600 zł

1250 zł

1000 zł

140 zł
9 zł/os.

600 zł

300 zł

Stół regionalny jest jednym z najbardziej pożądanych 
atrakcji podczas wesela!
Stół z jadłem wiejskim z własnej wędzarni na wiejskiej chatce
Patera pierogów na stół wiejski  
Wynajem chatki wiejskiej i przygotowanie wg. dostarczonych 
wyrobów
Deska serów z oliwkami  
Wiejski kącik : smalec firmowy, chleb wiejski , ogórki 
małosolne, deska wędlin

Zaskocz swoich Gości daniami gorącymi serwowanymi 
przez Szefa Kuchni!
Pieczone prosie faszerowane  na postumencie z kaszy 
Schaby pieczone w tymianku z sosem grzybowym

Rewelacyjna uczta kulinarna dla wszystkich uwielbiających 
rybne specjały!
Stół śródziemnomorski z najpopularniejszych gatunków                                   
świeżych i wędzonych ryb słodko i słonowodnych. 

Najpopularniejsza i ważna atrakcja wesela – słodki kącik!
Musi wyglądać i smakować!
Candy Bar Pakiet Premium + girlanda balonowa + ścianka 
cekinowa (130 szt.) 
Min. 10 rodzajów deserków, muffiny, eklery, cake pops itp.         
Fontanna czekoladowa dwusmakowa wraz z owocami i 
słodkościami.
Ice Cream Bar – lody włoskie na pierwszy lub drugi dzień 
wesela 
Ciasto dodatkowe (1 rodzaj = 30 kawałków)
Lustro owoców filetowanych  

EKSPRES do kawy na Twoim weselu! – bez limitu!
Profesjonalny ekspres, 6 rodzajów, gorąca czekolada

 
EKSPRES na poranną kawę przed poprawinami! bez limitu! 



Dodatkowa oferta i usługi na życzenie
Serdecznie zapraszamy do urozmaicenia przyjęcia weselnego !

Skorzystaj z naszej dodatkowej oferty oraz dodatkowych atrakcji weselnych.

Pozwól sobie pomóc! Oszczędź swój czas i ciesz się
z przygotowań! 

Napoje zimne – napoje owocowe, napoje gazowane bez ograniczeń 

Wesele – 25 zł/os. 
wesele z poprawinami – 35 zł/os.

Zimne piwo z beczki 20 l + sok malinowy/ żurawinowy  

Bar na weselu! Czyli dla każdego coś pysznego! Odkryj dotąd 
nieznane smaki! 

Automatyczny barman na Wesele ALL INCLUSIVE!
18 rodzajów drinków alkoholowych + bezalkoholowe.
Alkohol w cenie! Dekoracja! Szkło ! Dodatki! W cenie!
    
Gorący trend wśród modnych atrakcji !

Fotolustro z parkietem podświetlanym, 
Ścianka kwiatowa, stół z gadżetami 
+ pamiątkowy pendrive ze wszystkimi zdjęciami
 

Popularne #musthave #dekoracje_dodatkowe

Świece na lustrach na stole prezydialnym
   
Kompozycja kwiatowa na stół prezydialny    

Wynajem ścianki cekinowej (srebrna/złota)  
wraz z girlandą balonową w dowolnym kolorze  

Najbardziej oczekiwane! Zjawiskowe! Wyskokowe! 

Pokaz FAJERWERKÓW 

350 zł

2500 zł

900 zł

300 zł

600 zł

od 3000 zł

600 zł

Zapraszamy serdecznie!



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.

      Hotel Lord Stargard
      lord_hotel
      LORD_hotel

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

Imprezy firmowe/przyjęcia/
organizacja szkoleń: biuro@lord-hotel.pl

POZDRAWIAMY!



Zapraszamy serdecznie!


