OFERTA WESELNA 2022

Wyobraź sobie salę z pięknym widokiem na pole golfowe, zielone górki
i staw z fontanną w blasku zachodzącego słońca, wszechobecną zieleń
i niepowtarzalną atmosferę naturalnego otoczenia. Wszystko to
przyprawione elegancją i wykwintnym smakiem potraw.
Ten wyjątkowy dzień wymaga najpiękniejszej oprawy – zapewni ją
Restauracja Toya Golf
Podziel się z nami marzeniem o swoim ślubie - to dla nas zaszczyt
uczestniczyć w tak ważnym dla Ciebie dniu.
Nie tylko suknię szyje się na zamówienie, projekt weselnego przyjęcia
też przygotujemy dla Ciebie na miarę, aby odzwierciedlał Twoje
pomysły i osobowość.
Restauracja Toya Golf mieszcząca się z dala od miejskiego zgiełku i
ruchu, tylko 8,5 km od wrocławskiego Rynku – na polu golfowym, to
wymarzone miejsce na wesele lub elegancki obiad z okazji ślubu.

Do Państwa dyspozycji oddajemy:
Restaurację z częścią klubową
Przestronną, stylowo urządzoną salę restauracyjną o powierzchni 500
m2, która dostosowana jest do organizacji przyjęć do 200 osób, ze
słonecznym tarasem z malowniczym widokiem na pole golfowe. Sala
jest kameralnie urządzona, w stonowanych kolorach. Restauracja
przygotowuje wszelkie dania samodzielnie ze świeżych produktów
najwyższej jakości. Przygotowujemy także dania bezglutenowe czy
wegetariańskie i wegańskie na życzenie klientów.
Restaurację Grill House
Klimatyczny Grill House z przytulnym wnętrzem z drewna, cegły i
kamienia, zapleczem gastronomicznym, barem i słonecznym tarasem.
Miejsce kameralnych spotkań i uroczystości, znakomite również na
poprawiny. Przez cały rok można tu smakować przepyszne dania z
grilla oraz menu tradycyjne, serwowane w wyjątkowej, zacisznej
atmosferze.
Profesjonalną obsługę kelnerską
oraz wyborne menu przygotowywane przez doświadczonych kucharzy.
Duży, bezpłatny parking dla gości
Możliwość przeprowadzenia oryginalnej sesji zdjęciowej
w scenerii pola golfowego.
Pomoc przy organizacji dodatkowych atrakcji i usług
oprawa muzyczna, fotograf, florystka, nocleg, transport itp.
Dobry dojazd
z różnych stron Wrocławia (tylko 8,5 km od Rynku).

Oferta I.
Przykładowe menu weselne na 100 osób - 270 ZŁ [średnia cena za osobę]
Przystawka do wyboru
Rostbef pieczony na różowo na mixie sałat z vinegretem cytrynowym i musem chrzanowym
Plastry kaczki z wiśniami duszonymi w czerwonym winie i miodzie na sałacie
Tatar z łososia wędzonego z kiełkami groszku, limonką i vinegretem bazyliowym
Zupa do wyboru
Consome z kaczki z kluseczkami ziołowymi
Rosół z ręcznie robionym makaronem
Krem pomidorowy z mozzarellą i bazylią
Dania główne (serwowane na półmiskach)
Schab panierowany
Zrazy wieprzowe w sosie pieczeniowym
DeVolaille
Polędwica z dorsza marynowana w ziołach z sosem pomidorowym
Dodatki
Ziemniaki z wody
Kluski śląskie
Pieczone ziemniaki
Surówka z buraczków
Surówka z marchewki
Surówka Colesław z czerwonej kapusty
Zimna płyta
Mięsa pieczone (rolada drobiowa z warzywami, karczek pieczony w ziołach
Sałatka jarzynowa
Sałatka grecka
Galaretka drobiowa/wieprzowa
Śledź w oleju z cebulką i suszonymi pomidorami
Śledź w śmietanie z cebulką i jabłkiem
Jajka w sosie tatarskim
Pikle z domowej spiżarni
Ryba po grecku
Pasztet wieprzowy z żurawiną
Pieczywo oraz masło ziołowe
Deser
Panna cotta z musem malinowym
Tiramisu
Brownie z fasoli
Kolacja I do wyboru
Zupa gulaszowa
Udziec z kaszą i sosem (pieczeniowy lub grzybowy)
Kolacja II do wyboru
Barszcz z krokietem(kapusta – grzyby, ser – pieczarka)

Oferta II.
Przykładowe menu weselne na 100 osób - 300 ZŁ [średnia cena za osobę]
Przystawka do wyboru
Rostbef pieczony na różowo na mixie sałat z vinegrettem cytrynowym i musem chrzanowym
Plastry kaczki z wiśniami duszonymi w czerwonym winie i miodzie na sałacie
Tatar z łososia wędzonego z kiełkami groszku, limonką i vinegretem bazyliowym
Zupa do wyboru
Consome z kaczki z kluseczkami ziołowymi
Rosół z ręcznie robionym makaronem
Krem pomidorowy z mozzarellą i bazylią
Dania główne (serwowane na półmiskach):
Zraz wołowy w sosie pieczeniowym
Schab panierowany
Rolada z indyka ze szpinakiem i serem feta
Filet z pstrąga łososiowego z warzywami ratatouille
Dodatki:
Ziemniaki z wody
Kluski śląskie
Pieczone ziemniaki
Surówka z białej kapusty oraz surówka z marchewki
Surówka Colesław z czerwonej kapusty
Zimna płyta
Mięsa pieczone (rolada drobiowa z warzywami,
karczek pieczony w ziołach, polędwiczka pieczona w kolorowym pieprzu)
Deska wędlin regionalnych i deska serów
Sałatka hawajska
Galaretka drobiowa/wieprzowa
Śledź w oleju z cebulką i suszonymi pomidorami
Śledź w śmietanie z cebulką i jabłkiem
Jajka w sosie tatarskim
Pikle z domowej spiżarni
Ryba po grecku
Pasztet wieprzowy z żurawiną
Tatar ze śledzia
Szaszłyki Yakitori z masłem orzechowym
Pieczywo oraz masło ziołowe
Deser
Panna cotta z musem malinowym
Tiramisu
Brownie z fasoli
Kolacja I do wyboru
Zupa gulaszowa
Udziec z kaszą i sosem (pieczeniowy lub grzybowy)
Kolacja II do wyboru
Gołąbek w sosie pomidorowym
Golonka na kapuście zasmażanej
Kolacja III do wyboru
Barszcz z krokietem (kapusta – grzyby, ser – pieczarka)

Oferta III.
Przykładowe menu weselne na 100 osób - 350 ZŁ [średnia cena za osobę]
Przystawka do wyboru
Rostbef pieczony na różowo na mixie sałat z vinegretem cytrynowym i musem chrzanowym
Plastry kaczki z wiśniami duszonymi w czerwonym winie i miodzie na sałacie
Krewetka tygrysia podana na rukoli w sosie mango
Zupa do wyboru
Consome z kaczki z kluseczkami ziołowymi
Rosół z ręcznie robionym makaronem
Dwukolorowy krem z cukinii z oliwą pietruszkową
Dania główne
Medaliony wołowe w sosie pieprzowym
Schab panierowany
Rolada z indyka ze szpinakiem i serem feta
Pieczeń z karkówki z czosnkiem i majerankiem pieczonej w musztardzie francuskiej
Kotlet DeVolaille z masłem
Łosoś na szpinaku z czosnkiem
Dodatki
Ziemniaki z wody, kluski śląskie, pieczone ziemniaki
Surówka z białej kapusty oraz surówka z marchewki
Buraczki w sosie balsamicznym oraz mix sałat z sosem vinegrette
Zimna płyta
Mięsa pieczone (rolada drobiowa z warzywami, karczek pieczony w ziołach,
polędwiczka pieczona w kolorowym pieprzu)
Deska wędlin regionalnych oraz deska serów
Sałatka Caprese oraz sałatka jarzynowa
Sałatka z wędzonego kurczaka
Galaretka drobiowa/wieprzowa
Śledź w oleju z cebulką i suszonymi pomidorami
Śledź w śmietanie z cebulką i jabłkiem
Tortille na trzy smaki (serek łososiowy, ziołowy, chorizo)
Jajka w sosie tatarskim
Pikle z domowej spiżarni
Ryba po grecku
Pasztet z kaczki z żurawiną
Tatar ze śledzia
Szaszłyki Yakitori
Faszerowane papryczki chili
Pieczywo oraz masło
Deser
Panna cotta z musem malinowym, Tiramisu, Brownie z fasoli
Kolacja I do wyboru
Udziec wieprzowy z kaszą i sosem (pieczeniowy lub grzybowy)
Kolacja II do wyboru
Gołąbek w sosie pomidorowym
Golonka na kapuście zasmażanej
Ragout drobiowe w sosie śmietanowo-pomidorowym
Pierogi ruskie/ z mięsem
Kolacja III
Barszcz z krokietem(kapusta – grzyby, ser – pieczarka)

Dodatkowe informacje:
dzieci do 2 lat - za darmo
dzieci od 2 do 8 lat - 50% ceny
fotograf, DJ i zespół - 150 zł /os
Cena zawiera:
wynajem sali od godziny 12:00 do 4:00, każda dodatkowa godzina jest płatna
500zł/brutto za każdą rozpoczętą godzinę
chleb powitalny, kieliszek wina musującego dla każdego gościa
białe obrusy oraz serwetki dunilin firmy Duni
wykwalifikowaną i miłą obsługę kelnerską (1 kelner na max. 20 osób)
wsparcie specjalisty ds. organizacji przyjęć weselnych
bezpłatny parking dla gości weselnych
dojazd na taras restauracji melexem
sesję zdjęciową na polu golfowym + rekwizyty do zdjęć – melex, kije golfowe

Cena nie zawiera:
tortu weselnego
ciast
napojów bezalkoholowych i alkoholowych
dekoracji kwiatowej sali
dodatkowych atrakcji jak live cooking
Istnieje możliwość płatnego przyniesienia:
napojów alkoholowych – 15 zł/butelka
napojów bezalkoholowych – 10 zł/l
Dodatkowe informacje:
rezerwacja terminu po wpłacie min. 5000 zł zaliczki
rabat 10% za organizację wesela w piątek
całkowita zapłata do 7 dni przed terminem
istnieje możliwość dowolnej modyfikacji menu
współpracujemy z wieloma firmami, które sprawią, iż Twoje wesele zmieni się
w niezapomnianą historię (dekoracja florystyczna, bar zewnętrzny, cukiernia
oferująca tort i ciasta, fotobudka, animatorzy dla dzieci)

Dane kontaktowe
TOYA GOLF & COUNTRY CLUB
ul. Rakowa 5, Kryniczno
55-114 Wisznia Mała
tel. + 48 71 758 46 11
Manager Restauracji Toya
Maciej Czarnik
tel. +48 533 970 990
email: maciej.czarnik@toya-golf.pl
www.toya-golf.pl

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU
Uroczystości rodzinne i kameralne spotkania firmowe, imprezy firmowe,
konferencje i bankiety, turnieje golfowe i akademia golfa

