Najpiękniejszy ślub

w sopockiej enklawie spokoju.

REZYDENT SOPOT MGALLERY HOTEL
COLLECTION

Wyjątkowe historie tworzą niezapomniane momenty...
Rezydent Sopot MGallery leży w samym sercu nadmorskiego Sopotu.
Wejście do artystyczych, klasycznych wnętrz hotelu to jak zanurzenie
w nowy świat, wypełniony subtelną elegancją, inspirowaną morskim otoczeniem.
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Najważniejszemu wydarzeniu w życiu zapewniamy niepowtarzalną oprawę, dbając
o intymność, romantyzm i niesamowitą energię.
Ze wzruszeniem słuchamy historii miłosnych, traktując każde zlecenie indywidualnie,
z jednakową pasją i dbałością o szczegóły.
Tworzymy:
doskonałe kameralne uroczystości weselne do 70 osób przy okrągłych stołach
niezapomniane uroczystości zaślubin w romantycznej przestrzeni Restauracji Grino

REZYDENT SOPOT MGALLERY HOTEL
COLLECTION

Oferujemy:
wsparcie doświadczonego koordynatora wesel
pokój o podwyższonym standardzie dla Nowożeńców
degustacje menu weselnego
kieliszek wina musującego na powitanie
winietki oraz plan stołów
białe świece oraz pełną aranżację stołów ( zastawa, białe obrusy, serwety płócienne
oraz pokrowce na krzesła
50 % zniżki na menu dla obsługi i zespołu oraz dzieci do lat 16
możliwość dopasowania menu pod kątem wymagań dietetycznych badź alergii
pokarmowych
preferencyjne ceny na wynajem pokoi ze śniadaniem dla gości weselnych
pomoc w kontakcie z firmami oferującymi usługi weselne
Dodatkowe atrakcje:
bufet słodki "candy bar"
stół wiejski
pokaz barmański
open Bar
fontanna czekoladowa
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Menu pakiet Srebrny
Na początek:
Kieliszek wina musującego
Menu serwowane:
Pieczywo i masło

280 pln

Zupa
Bulion wołowy, warzywa julienne, tortellini z grzybami leśnymi, natka z pietruszki
Danie główne
Polędwiczka wieprzowa podana z młodymi ziemniakami, fasolka szparagowa, chipsy z batata, sos demi-glace
Deser
Torcik bezowy z kremem waniliowym, truskawki, borówki, sos marakuja
Menu bufet:
Przekąski
Marynowana wołowina, rukola, parmezan, oliwa ziołowa
Soczysty schab wieprzowy, rozmaryn, chutney sliwkowy
Gravlax – łosoś marynowany w soli morskiej koprze włoskim z kwaśną śmietaną
Talerz wędzonych ryb na sałacie z sosem ziołowym
Sałatka z młodego szpinaku pomarańcza, kozi ser i dresingiem musztardowym
Sałatka grecka z marynowanymi oliwkami, malinowym pomidorem i grecką fetą
Pikle i sosy
Desery
Tradycyjna szarlotka z cynamonem
Tarta czekoladowa z wiśniami w syropie
Sernik wiedeński
Ciasto jogurtowe z owocami
Owoce krojone
Sosy: waniliowy, karmelowy, owocowy

Dania gorące o 23:00:
Żur na zakwasie z białą kiełbasą, suszonymi grzybami i gotowanym jajkiem
Napoje:
Woda mineralna | Soki owocowe | Świeżo parzona kawa | Wybór herbat
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Menu pakiet Złoty
Na początek:
Kieliszek wina musującego
Menu serwowane:
Pieczywo i masło

310 pln

Przystawka
Tatar wołowy podany z siekanymi piklami, marynowanymi kurkami i oliwą ziołową
Zupa
Aksamitny krem z pieczonego selera i jabłka z prażonym słonecznikiem
Danie główne
Policzki wołowe w sosie pieczeniowym, tłuczone ziemniaki, palony por, chipsy z pietruszki
Deser
Tarta czekoladowa z prażonymi orzechami włoskimi, wiśniami, sos z owoców leśnych
Menu bufet:
Przekąski
Gotowany rostbef wołowy z majonezem pieprzowym
Wolno pieczona szynka wieprzowa z sosem musztardowym
Talerz wędzonych ryb na sałacie z sosem ziołowym
Marynowane krewetki w chili i czosnku z grillowanymi warzywami
Sałatka cesarska z grillowanym kurczakiem, bekonem i chrupiącymi grzankami
Sałatka z pieczonych warzyw z grillowanym serem halloumi, orzechami włoskimi i dresingiem ziołowym
Fritatta z cukinią i papryką, parmezan, oliwa czosnkowa
Kaszubskie sery z miodem truflowym
Pikle i sosy
Desery
Czekoladowiec z pralinami i orzechami włoskimi
Tarta cytrynowa z beząSernik wiedeński
Ciasto jogurtowe z owocami
Owoce
Sosy: waniliowy, karmelowy, owocowy
Dania gorące o 23:00:
Strogonow wołowy z brązowymi pieczarkami i musztardą francuską
Napoje:
Woda mineralna | Soki owocowe | Świeżo parzona kawa | Wybór herbat
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Menu pakiet Platynowy
Na początek:
Kieliszek wina musującego
Menu serwowane:
Pieczywo i masło

350 pln

Przystawka
Wolno pieczony rostbef wołowy z pesto z suszonych pomidorów i papryki, rukola, oliwa ziołowa
Zupa
Krem z pieczonego pomidora, mascarpone bazyliowe

Danie główne
Pieczony stek z łososia, ciastko ziemniaczane z rozmarynem, młode warzywa, sos maślano cytrynowy
Deser
Sernik waniliowy, sos śmietankowy, maliny, mięta
Menu bufet:
Przekąski
Deska lokalnych kiełbas i wędlin
Marynowana wołowina, rukola, parmezan, oliwa ziołowa
Soczysty schab wieprzowy, rozmaryn, chutney sliwkowy
Pasztet z gęsiny aromatyzowany brandy z sosem cumberland
Sałatka makaronowa z suszonymi pomidorami, oliwki,rukola, parmezan
Gravlax – łosoś marynowany w soli morskiej koprze włoskim z kwaśną śmietaną
Fritatta z cukinią i papryką, parmezan, oliwa czosnkowa
Deska lokalnych kiełbas i wędlin
Pikle i sosy
Desery
Tradycyjna szarlotka z cynamonem
Sernik królewski
Tarta czekoladowa z wiśniami w syropie
Panna cotta z sosem owocowym
Owoce krojone
Sosy: waniliowy, karmelowy, owocowy

Dania gorące o 23:00:
Pieczona szynka podana z pieczonymi ziemniakami, karmelizowane buraki i sos demi glace.
Dania gorące o 1:00:
Barszcz czerwony z pasztecikiem z kapustą
Napoje:
Woda mineralna | Soki owocowe | Świeżo parzona kawa | Wybór herbat
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Menu pakiet Diamentowy
Na początek:
Kieliszek wina musującego
Menu serwowane:
Pieczywo i masło

370 pln

Przystawka
Tatar z wędzonego łososia podany z siekanymi piklami, kapary, szczypiorkiem, oliwa cytrynowa
Zupa
Aksamitny krem z leśnych grzybów z oliwą truflową i prażoną dynią

Danie główne
Pieczone udo z kaczki podane z kluskami ziemniaczanymi, karmelizowane buraki, jabłko grillowane, sos śliwkowy
Deser
Torcik bezowy z kremem z belgijskiej czekolady podany z rumowymi śliwkami
Menu bufet:
Przekąski
Deska lokalnych kiełbas, wędlin i kaszubskich serów
Marynowana wołowina, rukola, parmezan, oliwa ziołowa
Soczysty schab wieprzowy, rozmaryn, chutney sliwkowy
Faszerowana borowikami polędwica wieprzowa z sosem chrzanowym
Gravlax – łosoś marynowany w soli morskiej koprze włoskim z kwaśną śmietaną
Sałatka cesarska z krewetkami, czerwoną cebulą i grzankami
Sałatka z pieczonej dyni i czerwonej papryki z rwaną wołowiną i salsą pietruszkową
Pikle i sosy
Desery
Czekoladowiec z pralinami i orzechami włoskimi
Strudel gruszkowy z morelami i cynamonem
Tarta czekoladowa z wiśniami w syropie
Sernik królewski
Muffinki waniliowe
Owoce krojone
Sosy: waniliowy, karmelowy, owocowy
Dania gorące o 23:00:
Pieczona szynka podana z pieczonymi ziemniakami, karmelizowane buraki i sos demi glace.
Dania gorące o 1:00:
Żur na zakwasie z białą kiełbasą, suszonymi grzybami i gotowanym jajkiem.
Napoje:
Woda mineralna | Soki owocowe | Świeżo parzona kawa | Wybór herbat
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