
Oferta weselna  

Pragnąc spełnić Państwa marzenia o wspaniałym, 

bajkowym ślubie i weselu, z największa 

starannością przygotowaliśmy ofertę organizacji 

przyjęcia weselnego. Dwór Myśliwski Hubertus to 

wyjątkowe miejsce zostało wybudowane i 

urządzone z dbałością o każdy detal, tak aby 

spełnić oczekiwania naszych Gości. 

Położony z dala od miejskiego zgiełku, w cichej i 

malowniczej okolicy (zaledwie 15 km od 

centrum Opola), w otoczeniu ogrodu pełnego 

rododendronów i urokliwego stawu, stanowi 

prawdziwą oazę spokoju i relaksu. 

W ramach pakietu zapewniamy: 

Elegancką salę bankietową do 120 osób 

uroczyste powitanie chlebem i solą, toast 

winem musującym , 

dekoracje z żywych kwiatów, 

bezpłatny nocleg dla Pary Młodej ,

doradztwo oraz profesjonalna obsługa, 

miejsca parkingowe.

na rok 2018/2019

Dwór Hubertus



Zupa 

Aromatyczny rosół z makaronem 

Drugie Danie 

(do wyboru 4 pozycje serwowane na półmiskach) 

Pierś z kurczaka panierowana płatkami 

migdałowymi 

Sznycel wieprzowy z pieczarkami i cebulką 

Karkówka w ziołach prowansalskich 

De volaille z pietruszką i masełkiem 

Tradycyjna rolada śląska 

Dodatki skrobiowe 

(2 pozycje do wyboru) 

Ziemniaki gotowane z wody z koperkiem 

Kluski śląskie z sosem pieczeniowym 

Ziemniaczki pieczone 

Purée ziemniaczane 

Surówki 

(3 pozycje do wyboru) 

Modra kapusta na ciepło z wędzonym boczkiem 

Marchewka z groszkiem na ciepło 

Buraczki czerwone 

Surówka sezonowa 

Deser 

Owoce w całości i filetowane 
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Menu Weselne I Uroczyste powitanie chlebem i solą, Toast 
winem musującym  

 
Cena za osobę 195,00 zł 
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Menu Weselne I Uroczyste powitanie chlebem i solą, Toast 
winem musującym  Cena za osobę 195,00 zł 

Zimna płyta 

Półmisek mięs pieczonych: 
-karczek nadziewany mięsem mielonym i 

warzywami 
-boczek rolowany z płatkami pieczarek 

- roladka z kurczaka nadziewana 

- schab ze śliwką i morelą 

Wykwintne tymbaliki drobiowe 

Duet Matiasów w dwóch odsłonach 

Babeczki kruche z musem szynkowym 

Pasztet z dziczyzny z żurawiną 

Sałatka jarzynowa 

Sałatka Grecka/Gyros 

Pikle 

Wybór pieczywa z masełkiem 

Kolacja I(1 pozycja do wyboru) 

Filet z kurczaka faszerowany serem i szynką  oraz 

 karczek zapiekany w ziołach podany z 

ziemniakami opiekanymi i surówką z kapusty 

pekińskiej 
Szaszłyk wieprzowy oraz udka płonące podane z 

frytkami i mixem sałat z sosem vinaigrette 

Kolacja II  

Tradycyjny barszcz czerwony z pasztecikami z 

ciasta francuskiego lub krokietem 

Napoje 

Woda niegazowana z miętą i cytryną- bez 

ograniczeń 

Kawa/Herbata-bez ograniczeń 

Soki owocowe  oraz 

napoje gazowane(pepsi, mirinda, 7up)- 1,5 l /os 
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Menu Weselne II Uroczyste powitanie chlebem i solą, Toast 
winem musującym  Cena za osobę 225,00 zł 

Zupa (1 pozycja do wyboru) 

Aromatyczny rosół podawany z domowym 

makaronem 

Krem z pieczarek z grzankami 
 

Drugie Danie 

(do wyboru 4 pozycje serwowane na 

półmiskach) 

Filet z dorsza z sosem cytrynowo- koperkowym 

Pieczeń z dzika po staropolsku 

Polędwiczki wieprzowe w sosie pieprzowym 

Kurczak z camembertem i żurawiną 

Tradycyjna rolada śląska 

 

Dodatki skrobiowe (2 pozycje do wyboru) 

Kluski śląskie z sosem pieczeniowym 

Ziemniaki gotowane z wody z koperkiem 

Puree z masełkiem 

Frytki domowe 

 

Surówki (3 pozycje do wyboru) 

Modra kapusta na ciepło z wędzonym boczkiem 

Bukiet warzyw gotowanych 

Buraczki czerwone 

Surówka sezonowa 

 

Desery (1 pozycja do wyboru) 

Ciasto(do wybory 3 rodzaje): ciasto z galaretką, 
jabłecznik, sernik , makowiec, pijak, ciasto 

cytrynowe 

Lody waniliowe z posypką, bitą śmietaną i 
polewą 

Sałatka macedońska owocowa 

Puchar tiramisu 
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Menu Weselne II Uroczyste powitanie chlebem i solą, Toast 
winem musującym  Cena za osobę 225,00 zł 

Zimna płyta 

Półmisek mięs pieczonych: 
-karczek nadziewany mięsem mielonym i 

warzywami 
-boczek rolowany z płatkami pieczarek 

- roladka z kurczaka 

- schab ze śliwką i morelą 

Galantyna z kurczaka w galarecie 

Wytrawne ptysie z musem łososiowym 

Ryba w sosie słodko-kwaśnym 

Patery serów garnirowane orzechami 
Jajko Garnie na sałatce 

Sałatka Gyros/Grecka/Nicejska 

Mini tatar 
Pikle 

Pieczywo z masełkiem 

 

Kolacja I serwowana 

Pieczone udko z kaczki z jabłkami podane z 

ziemniaczkami po zbójnicku i kapustą białą 

zasmażaną 

 

Kolacja II serwowana 

Placki ziemniaczane w sosie kurkowym 

 

Kolacja III Bufet gorący 

Tradycyjny barszcz czerwony z krokietem 

 

Napoje 

Woda niegazowana z miętą i cytryną- bez 

ograniczeń 

Soki owocowe –bez ograniczeń 

Kawa/Herbata-bez ograniczeń 

Napoje gazowane(pepsi, mirinda, 7up)- 1,5 l/os 
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Menu Weselne III Uroczyste powitanie chlebem i solą, Toast 
winem musującym  Cena za osobę 255,00 zł 

Przystawka 

Pasztet z dziczyzny 

podany na grzance z dodatkiem żurawiny 

 

Zupa (1 pozycja do wyboru) 

Aromatyczny rosół podawany z kołdunami 
Krem z pomidorów z sezamową diablotką i 

parmezanem 

Krem z warzyw sezonowych z grzankami 
 

Drugie Danie (do wyboru 4 pozycje  ) 

Kaczka pieczona w ziołach podawana z 

karmelizowanymi jabłkami 
Grillowana pierś z kurczaka z mozzarellą i 

pomidorami w sosie śmietanowym 

Polędwiczki wieprzowe w sosie kurkowym 

Kruche żeberka z dzika w sosie własnym 

Filet z łososia w białym winie 

 

Dodatki skrobiowe (2 pozycje do wyboru) 

Ziemniaki gotowane z wody z koperkiem 

Kluski śląskie z sosem pieczeniowym 

Puree z masełkiem 

Frytki domowe 

 

Surówki (3 pozycje do wyboru) 

Bukiet warzyw gotowanych 

Modra kapusta na ciepło 

Buraczki czerwone 

Surówka sezonowa 

 

Bufet Słodki 

Tartalerki z owocami, domowa szarlotka 

tęczowy puchar , puchar tiramisu 
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Menu Weselne III Uroczyste powitanie chlebem i solą, Toast 
winem musującym  Cena za osobę 255,00 zł 

 

Zimna płyta 

Półmisek mięs pieczonych: 
-karczek nadziewany mięsem mielonym i 

warzywami 
-boczek rolowany z płatkami pieczarek 

- roladka z kurczaka 

- schab ze śliwką i morelą 

Galantyna z kurczaka w galarecie 

Rulony z łososia 

Ryba w sosie słodko-kwaśnym 

Patery serów garnirowane orzechami 
Roladki z szynki parmeńskiej, jajka i rukoli 

Pasztet z dzika z żurawiną 

Jajko Garnie na sałatce 

Sałatka nicejska/grecka 

Mini tatar 
Pieczywo z masełkiem 

 

Kolacja I serwowana 

Pieczone udko z kaczki z jabłkami podane z 

ziemniaczkami po zbójnicku i kapustą białą 

zasmażaną 

 

Kolacja II  

Dzik pieczony z dodatkami  
 

Kolacja III Bufet gorący 

Tradycyjny barszcz czerwony z krokietem 

 

Napoje 

Woda niegazowana z miętą i cytryną- bez 

ograniczeń 

Soki owocowe, kawa, herbata –bez ograniczeń 

Napoje gazowane(pepsi, mirinda, 7 up)-1,5l/os 
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Menu 
na poprawiny

Propozycja I 

Menu obiadowe -55,00 zł/os 

Zupa (do wyboru) 

Żurek z jajkiem i kiełbasą 

Barszczyk biały 

Danie Główne( do wyboru) 

Filet z kurczaka panierowany 

Kotlet schabowy 

Kluski śląskie 

Ziemniaczki pieczone   

Zestaw surówek 

Mięsa z obiadu i kolacji  oraz 

zimna płyta z dnia poprzedniego 

Napoje 

Kawa/herbata-bez ograniczeń 

Woda niegazowana z miętą i 
cytryną, 

Soki owocowe- bez ograniczeń 

Napoje gazowane- 1l/os 

Propozycja II 

Poprawiny Grillowe – 75,00 zł/os 

Zupa (do wyboru) 

Żurek z jajkiem i kiełbasą 

Barszczyk biały 

Dania z grillu 

Karczek marynowany w ziołach 

Kiełbaska grillowa 

Skrzydełka 

Warzywa grillowane 

Dodatki skrobiowe 

Ziemniaczki pieczone 

Dodatki 

Sosy zimne 

Marynaty 

Masełko 

Smalec Dworu Hubertus 

Wybór pieczywa 

Mięsa z obiadu i kolacji  oraz 

zimna płyta z dnia poprzedniego 

Napoje 

Kawa/herbata 

Woda niegazowana z 

miętą/cytryną 

Soki owocowe-bez ograniczeń 

Napoje gazowane- 1l/os 
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Aby nieco uatrakcyjnić Państwu przyjęcie 
zachęcamy do zakupu: 

Prosiak lub dzik pieczony z dodatkami 
(kaszą jęczmienną, warzywami, pieczarkami 
oraz ziemniakami pieczonymi w łupinie ) na 

ciepło, krojony przez kucharza, podawany z 

dipem czosnkowym 

Udziec wieprzowy  z warzywami– 

warzywami, pieczarkami oraz ziemniakami - 

krojony przez obsługę, podawany z dipem  

Szynka wieprzowa płonąca na kapuście 

białej zasmażanej - krojona przez obsługę 

Stół wiejski 

Stół mały (do 30 osób) 

Stół średni (do 60 osób) 

Stół duży(do 120 osób) 

Przykład stołu wiejskiego: 

Pieczona szynka prosięcia wraz z kością 

Kabanosy wiejskie 

Szynka wędzona lub gotowana 

Pasztet Dworu Hubertus 

Kiełbasa wiejska 

Salceson biały/ciemny 

Boczek wiejski 
Żeberka wędzone 

Musztarda, chrzan, ćwikła, buraki 
Smalec z dziczyzny własnego wyrobu 

Chleb wiejski 
Ogórki małosolne lub kiszone 
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Aby nieco uatrakcyjnić Państwu przyjęcie 
zachęcamy do zakupu: 

Grillowanie 

Filet z kurczaka 

Kiełbaski 
Kaszanka 

Skrzydełka 

Warzywa grillowane 

Karczek 

Kiełbaski 
Skrzydełka 

Filet z kurczaka 

Boczek 

Warzywa grillowane 

Papryka czerwona 

Sosy zimne: chrzanowy, 

BBQ, czosnkowy 

Ogórki małosolne 

Marynaty 

Masła smakowe 

Smalec ze skwarkami i 

majerankiem 

Wybór pieczywa 

Bufet słodki 

Owoce w czekoladzie 

Tartaletki z owocami 

Szpajza smakowa 

Panna cotta z sosem 

malinowym 

Puchar tiramisu 

Mus czekoladowy 

Galaretki z owocami w 

rożnych odsłonach 

Bezy 
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dodatkowa informacja:

Alkohol oraz ciasta mogą by dostarczone we 

własnym zakresie, jak również mogą być zakupione 

w naszej restauracji. 

Piwo oraz napoje bezalkoholowe są serwowane  

wyłącznie przez nasz lokal. 

Do Państwa dyspozycji oddajemy łącznie 22 

miejsca noclegowe: 

  -6 pokoi dwuosobowych, 

  -5 nowo wybudowanych domków ogrodowych 

dwuosobowych. 

Dodatkowo istnieje  możliwość dostawek do pokoi. 

Przy zapotrzebowaniu  na większą ilość miejsc 

noclegowych współpracujemy z ośrodkami 

znajdującymi się w pobliżu. 

Gwarancją rezerwacji terminu jest zaliczka w 

wysokości 1000 zł. 

Oferujemy możliwość organizacji  ceremonii 

ślubnej w plenerze. 

Więcej informacji można uzyskać pod tel.: 509 299 

542.  


