Nasz ośrodek to oaza ciszy i spokoju. To wymarzone miejsce do organizacji
wesel do 100 i na życzenie Nowożeńców do 120 osób
z możliwością zakwaterowania wszystkich gości.
Jest tu wszystko co może umilić spędzany czas i doznania estetyczne - rozległe
sosnowe lasy, malownicze wzgórza, czyste powietrze i krystaliczna woda.
Adler to kompleks wypoczynkowy znajdujący się około 50 km od Trójmiasta,
położony w sercu Kaszubskiego Parku Krajobrazowego bezpośrednio nad
brzegiem Jeziora Raduńskiego- największego jeziora na Kaszubach, na które z
sali weselnej roztacza się niezapomniany widok.
Oferujemy profesjonalne przygotowanie, niezawodną i miłą obsługę oraz
wyśmienitą kuchnię. Dokładamy starań, aby każdy element wesela był
przemyślany i dopilnowany w najdrobniejszym szczególe.
Towarzyszenie Wam w tym wyjątkowym dniu będzie dla nas zaszczytem.
Skontaktuj się z nami i przekonaj jak atrakcyjne warunki oferujemy.

Cena przyjęcia weselnego obejmuje:
Zapewniamy powitanie Nowożeńców staropolskim zwyczajem chlebem i solą,
a gości weselnych winem musującym
Konsumpcję wg załączonego menu
Napoje ciepłe i zimne bez ograniczeń ilościowych
Obsługę i podstawowy wystrój Sali
( obrusy, skirtingi, bankietówki, świece )
Nie pobieramy opłaty korkowej
Nie pobieramy opłaty za mrożenie i serwowanie alkoholu w stoły
Dwupoziomowy apartament widokowy dla Nowożeńców – GRATIS

Menu Weselne 2019 rok
Powitanie Gości lampką szampana, a następnie...
OBIAD:
Rosół polski z makaronem
lub zupka krem ( pomidorowy, brokułowy, z białych warzyw )
Przystawki ciepłe, 4 rodzaje do wyboru – dodatkowa porcja 4,50 zł
- bukiet blanszowanych warzyw
- kapusta na krótko z koperkiem – sezonowo
- kapusta zasmażana
- buraczki lub fasolka zielona lub marchewka z groszkiem
- ziemniaki z koperkiem
- ryż
- ziemniaczki opiekane z ziołami
- kasza gryczana z sosem pieczeniowym
- kasza jaglana z warzywami
- frytki
Przystawki zimne, 3 rodzaje do wyboru – dodatkowa porcja 4,50 zł
- marchewka z ananasem
- seler z rodzynkami
- ogórek kiszony z papryką konserwową
- por z jabłkiem
- kapusta pekińska z marchewką
- kapusta biała z ogórkiem świeżym i koperkiem
- czerwona kapusta z jabłkiem
Mięsa obiadowe 3 PORCJE/OSOBA – dodatkowa porcja mięsa 10 zł
Kaszubski kurczak w potrawce z ryżem
Zraziki wieprzowe
Pieczeń z karkówki pikowana czosnkiem
Bioderko faszerowane
Roladki z indyka ze szpinakiem w sosie serowym
Sakiewki Adler
Kotlet po hawajsku
Kotlet devolaille z ziołami
Kotlet schabowy po chłopsku
Kasztany drobiowe
Schab Sobieski
DESER do wyboru:
Lody z owocami lub Galaretka z owocami
Gruszka z żurawiną – deser serwowany w sezonie jesiennym
Owoce sezonowe

DANIA ZIMNE:
Pstrąg w glazurze lub pstrąg w sosie chrzanowym
Biszkoptowa rolada szpinakowa z wędzonym łososiem
Roladka drobiowa z suszonym pomidorem i mozzarellą
Klopsiki zakąskowe z pieczarkami lub pieczarka faszerowana
Tymbalik drobiowy lub jajko w sosie tatarskim lub tortilla z kurczakiem
Rolada z ciasta francuskiego z farszem z białej kiełbasy lub schab
z bakaliami w galarecie
Patera wędlin lub rożki z szynki w galarecie z musem chrzanowym
Śledzik po kaszubsku lub tatar ze śledzia w ziemniaczanej łódeczce
Ślimaczki serowe lub tartaletki zakąskowe
Pieczywo, masełko
2 rodzaje sałatek do wyboru np:
Gyros z kurczakiem,
Z czerwonej cebuli z ogórkiem i szynką
Grecka z oliwkami
Brokułowa z fetą i pestkami dyni,
Brokułowa z szynką i pieczarką marynowaną,
Śledziowa pod pierzynką,
Jarzynowa tradycyjna,
Hawajska z ryżem i kurczakiem,
Sałatka caprese
Kompozycja sałat i warzyw z dodatkiem grillowanego kurczaka
Sałatka z tuńczykiem
DANIA CIEPŁE – dodatkowa porcja 10 zł
podane przed północą (dwa rodzaje do wyboru)
Płonące udka
Drobiowe szaszłyki
Pierś po kaukasku
Karkówka z kapustą
Schab w cieście francuskim
Pierś ze szpinakiem w cieście francuskim
DANIE CIEPŁE:
podawane po północy ok 2.00 do wyboru
barszcz z pasztecikiem lub
żurek lub flaczki
bogracz lub zupka porowa z mięsem
Cena za powyższe menu 220 zł/osoba
Oferujemy atrakcyjne rabaty od października do kwietnia
Preferencyjne ceny dla obsługi wesela ( orkiestra, dj, fotograf)
oraz dzieci do 10 lat. 110 zł/osoba
Kalkulacja zastosowana przy ilości 70 – 100 osób

INNE PROPOZYCJE, KTÓRE UATRAKCYJNIĄ KULINARNIE WIECZÓR:
Piersi lub uda z kaczki – 18 zł porcja
Pstrąg pieczony w ogniu – 18 zł porcja
Łosoś po królewsku – 18 zł porcja
Cała szynka, noga ok. 8 kg/do 80 osób – 590 zł./szt.
Schab z koroną ok. 6 kg/do 30 osób – 500 zł
Indyk około 10 kg/ do 80 osób – 650 zł./szt. ; ok 15 kg/ powyżej 80 osób – 790 zł
Faszerowane prosie z kopytkami podawane z sosem pieczeniowym i ogóreczkiem kiszonym–
1550 zł/szt.
Dzik z kaszą gryczaną podawany z sosem pieczeniowym i ogóreczkiem kiszonym – 1650 zł/szt.
STÓŁ WIEJSKI
w cenie 800 zł.
w cenie 990 zł. z dodatkowym daniem ciepłym:
Dania ciepłe np: żeberka w kapuście, wątróbka z jabłuszkami, pierogi , bogracz, goloneczki,
żurek w kociołku, bigos z kopytkami
DODATKOWE OPCJE
Owoce – 9 zł/ osoba
Ciasta – 12 zł/ osoba
Tort – 10 zł/ osoba
Białe pokrowce- 5 zł/ sztuka
Przedłużenie uroczystości weselnej – 200 zł pierwsza godzina, natomiast każda kolejna 300 zł
Serwis produktów nie zamawianych w naszej restauracji – 100 zł
UROCZYSTOŚĆ POPRAWIN PROPOZYCJE:
Restauracja nie zapewnia jednorazowych pojemników przeznaczonych do transportu
pozostałego jedzenia.

Śniadanie poprawinowe 15 zł/osoba
Świeże podanie potraw z dnia weselnego. Serwis 2 godzinny w formie bufetu 11:00-13:00.
W cenie znajduje się bufet ciepłych napoi bez ograniczeń.

Poprawiny w formie „barbecue” pod chatą grillową 28 zł/osoba
Świeże podanie potraw z dnia weselnego. Serwis 6 godzinny w formie bufetu 11:00-17:00.
W cenie znajduje się bufet napoi ciepłych i zimnych bez ograniczeń.

Sala restauracyjna 38 zł/os
Świeże podanie potraw z dnia weselnego. Serwis 6 godzinny 11:00-17:00.
W cenie znajduje się bufet napoi ciepłych i zimnych bez ograniczeń.
Opcje dodatkowe:
Zupka na dobry początek 9 zł/ osoba
Danie obiadowe 18 zł/ osoba

NOCLEGI DLA GOŚCI
Nasz obiekt może zakwaterować wszystkich Państwa gości!
Jeśli Państwo zapewniają noc weselną gościom – poniżej cennik z RABATEM!
Dodatkowe noclegi przed lub po weselu płatne wg cennika obowiązującego w danym sezonie/roku
DOMEK - 50 zł/osoba/doba
lub 170 zł/ domek/doba (przy niepełnym zakwaterowaniu)
POKÓJ KOMFORT 2 OSOBOWY – 85 zł/ osoba/doba
APARTAMENT 2 poziomowy
dla 3 – 4 osób – 75 zł /osoba/doba
dla 2 osób 95 zł/ osoba/doba
NA ŻYCZENIE PARY MŁODEJ ORGANIZUJEMY ŚLUB W PLENERZE
Koszt 2000 zł
W PRZYPADKU DODATKOWYCH PYTAŃ RECEPCJA POZOSTAJE DO DYSPOZYCJI
TEL. 502-486-990

