


Hotel Marriott w Warszawie 
 

Reprezentuje wieloletnią tradycję i doświadczenie  

które sprawią, że Wasz wyjątkowy dzień będzie 

niezapomniany. Nasza doskonała lokalizacja         

w centrum Warszawy zapewni Wam i Waszym 

gościom łatwy i dogodny dojazd.   

 

Marzycie o intymnej uroczystości tylko dla 

najbliższych, a może planujecie huczne wesele? 

Nasze sale spełnią Wasze oczekiwania.   

 

A może Waszym życzeniem jest mieć tradycyjne 

żydowskie wesele z wyśmienitą kuchnią koszerną? 

Zrobimy wszystko, aby ten dzień był szczególny 

i niepowtarzalny.  

 

Wasze wesele zorganizujemy tak, aby trafiło w Wasz 

gust. Wybierzcie jedno z naszych menu lub 

skomponujcie swoje własne, wybierając ulubione 

potrawy. Nasz Szef Kuchni chętnie Wam doradzi, 

aby ten dzień smakował wyjątkowo!  

 

 



 

 

CASABLANCA 
 

 

 

280 PLN /OS 
 

• POWITALNA LAMPKA PROSECCO  

• PRZEKĄSKI POWITALNE W FORMIE „PASS AROUND”    

           –  3 RODZAJE  

• PAKIET NAPOI BEZALKOHOLOWYCH 

           – NIELIMITOWANA KONSUMPCJA DO 8 GODZIN  

• MENU SERWOWANE – 3 DANIA  

• BUFET (13 PRZYSTAWEK, 1 ZUPA, 4 DANIA GŁÓWNE,   

          7 DESERÓW) – UZUPEŁNIANY PRZEZ 6 GODZIN 

• MOŻLIWOŚĆ WYSERWOWANIA ZUPY Z BUFETU 

           PO PÓŁNOCY  
 

 

 

 

 



POWITALNY DRINK 
 

Prosecco 
 

 

PAKIET NAPOI BEZALKOHOLOWYCH  
 

Soki owocowe (3 rodzaje) 

Napoje gazowane  

Woda mineralna  

Kawa, herbata  
 

 

PRZEKĄSKI POWITALNE W FORMIE  

„PASS AROUND” - 3 DO WYBORU 
 

Maki z łososiem, serkiem i ogórkiem 

Tuńczyk smażony z sezamem, krem wasabi 

Carpaccio z polędwicy wołowej, sos musztardowy 

Kurczak pesto, tapenada z papryki 

Włoska szynka z gorgonzolą 

Tatar wołowy z imbirem 

Tatar z wędzonego łososia z koniakiem 

Wędzona pierś kaczki z tofu 

Tarta z mozarelli i pomidorów, mus bazyliowy 

Tarta z koziego sera i suszonych pomidorów 

Sushi maki wegetariańskie 

Ser brie z pikantnym sosem jabłkowym 
 

 

 

 

  

 

 

MENU SERWOWANE  
 

Tatar wołowy, ogórek, cebula, grzyby, pieczywo czosnkowe 
 
Zupa z pieczonych buraków, pierożki z grzybami 
 
Grillowany łosoś, risotto cytrynowe, szpinak,  
maślany sos z czerwonego wina 
 

LUB 
 

Tatar z łososia i śledzia, kwaśna śmietana, kawior z łososia 
 
Zupa ze świeżych pomidorów, śmietana z bazylią,  
ziołowe grzanki 
 
Rolada z kurczaka, szpinaku i fety, puree ziemniaczane  
z boczkiem, glazurowane marchewki, sos tymiankowy 
 

 

 

Jeśli mają Państwo alergię pokarmową na jakikolwiek produkt, prosimy o poinformowanie konsultanta   

 

 

CASABLANCA 
 

 

 

 

 

 

 

 



BUFET ZIMNY  
 

Pieczone mięsa: schab ze śliwkami, karkówka, boczek, 

polędwiczka wieprzowa  

 

Wędliny domowe: szynka wędzona, polędwica wieprzowa, 

kabanosy, salami  

 

Pasztet mięsny  

Schab po warszawsku   

Żurawina do mięs, sos chrzanowy                         

Ryba faszerowana  

Teryna rybna – 2 smaki 

Ryba po grecku  

Śledź z cebulą ,jabłka 

Grillowane warzywa, sos balsamiczny 

Szaszłyki z mozzarelli i pomidorków  

 

Sałatki: 

Kurczak, winogrona, orzechy włoskie  

Grecka - pomidor, cebula czerwona, ogórek, ser feta 
 

 

 

 

 

  

 

 

ZUPA  
 

Żurek z jajkiem i białą kiełbasą 
 
DANIA GŁÓWNE 
 

Pieczona kaczka z jabłkami, sos żurawinowy 
Polędwiczka wieprzowa, suszone owoce, sos rozmarynowy 
Okoń, sos z białego wina, pomidory, koperek 
Grillowane warzywa z ziołami 
Penne, grzybowe ragout 
Pieczone ziemniaki, czosnek, majeranek 
 
 
DESERY 
 

Ciepły strudel jabłkowy, sos waniliowy 
Sernik, sos truskawkowy 
Mus z ciemnej czekolady z wiśniami 
Brulée pistacjowe 
Tarta z gruszkami 
Sałatka owocowa 
Tiramisu 
 

 

 

Jeśli mają Państwo alergię pokarmową na jakikolwiek produkt, prosimy o poinformowanie konsultanta   

 

 

CASABLANCA 
 

 

 

 

 

 

 

 

280 PLN /OS 



 

 

LOVE STORY 
 

 

 

350 PLN /OS 
 

• POWITALNA LAMPKA PROSECCO  

• PRZEKĄSKI POWITALNE  W FORMIE „PASS AROUND” 

           –  3 RODZAJE  

• PAKIET NAPOI (BIAŁE I CZERWONE WINO,  

           POLSKIE PIWO BECZKOWE, POLSKA WÓDKA –  

           3 RODZAJE – BOLS PLATINUM, SOPLICA, ŻUBRÓWKA, 

           NAPOJE BEZALKOHOLOWE) 

           – NIELIMITOWANA KONSUMPCJA DO 8 GODZIN 

• MENU SERWOWANE – 4 DANIA   

• BUFET (15 PRZYSTAWEK, 1 ZUPA, 4 DANIA GŁÓWNE, 

           9 DESERÓW) – UZUPEŁNIANY PRZEZ 6 GODZIN 

• JEDNO DANIE SEWOWANE W NOCY  
 

 

 

 

 



POWITALNY DRINK 
 

Prosecco 
 

PAKIET NAPOI  

-NIELIMITOWANA KONSUMPCJA DO 8 GODZIN 
 

Wino białe i czerwone 
Polskie piwo beczkowe 

Polska wódka 

(3 rodzaje – Bols Platinum, Soplica, Żubrówka) 

Soki owocowe (3 rodzaje) 

Napoje gazowane , woda mineralna  

Kawa, herbata  

 
PRZEKĄSKI POWITALNE W FORMIE 

„PASS AROUND”- 3 DO WYBORU 
 

Maki z łososiem, serkiem i ogórkiem 

Tuńczyk smażony z sezamem, krem wasabi 

Carpaccio z polędwicy wołowej, sos musztardowy 

Kurczak pesto, tapenada z papryki 

Włoska szynka z gorgonzolą 

Tatar wołowy z imbirem 

Tatar z wędzonego łososia z koniakiem 

Wędzona pierś kaczki z tofu 

Tarta z mozarelli i pomidorów, mus bazyliowy 

Tarta z koziego sera i suszonych pomidorów 

Sushi maki wegetariańskie 

Ser brie z pikantnym sosem jabłkowym 
 

 

MENU SERWOWANE  
 
Pomidory, mozarella, rucola, oliwa bazyliowa,  
ocet balsamiczny 
 
Krem z grzybów, suszone pomidory 
 
Polędwica cielęca z szałwią i szynką parmeńską,  
risotto szafranowe, zielone warzywa,  sos marsala 
 
 

LUB 
 
Tatar z wędzonego łososia, crème fraiche, kawior z łososia 
 
Consommé z kurczaka, makaron, warzywa 
 
Polędwiczka wieprzowa nadziewana grzybami leśnymi, 
brokuły, cukinia, papryka, ziemniaki duchess,  
sos pieprzowy 
 

 

 

Jeśli mają Państwo alergię pokarmową na jakikolwiek produkt, prosimy o poinformowanie konsultanta   

 

 

LOVE STORY 
 

 

 

 

 

 

 

 



Jeśli mają Państwo alergię pokarmową na jakikolwiek produkt, prosimy o poinformowanie konsultanta   

 

 

LOVE STORY 
 

 

 

 

 

 

 

 

BUFET ZIMNY  
 

Pieczone mięsa: schab ze śliwkami, karkówka, boczek, 

polędwiczka wieprzowa  

 

Wędliny domowe: szynka wędzona, polędwica wieprzowa, 

kabanosy, salami  

Pasztet mięsny 

Schab po warszawsku  

Żurawina do mięs, sos chrzanowy  

Rolada z kurczaka z pistacjami, sos Cumberland 

Łosoś w galaretce szafranowej            

Ryba faszerowana  

Teryna rybna – 2 smaki 

Ryba po grecku  

Śledź , śmietana, pomidor 

 

Sałatki: 

Sałatka cezar, grillowany kurczak 

Szpinak, gorgonzola, winogrona, orzechy, sos  balsamiczny 

Pomidory, mozarella, oliwa bazyliowa 

Kasza jaglana, dynia, rucola  
 

 

 

 

 

  

 

 

ZUPA  
 

Warzywne minestrone 
 
DANIA GŁÓWNE 
 

Młode kurczaki, sos pomidorowy, ser mozzarella 
Medaliony cielęce, sos maślany z szałwią 
Roladki z soli, sos cytrynowy 
Pieczone warzywa korzenne 
Kopytka szpinakowe, sos śmietanowy 
Ziemniaki pieczone z ziołami 
 
 
DESERY 
 
Ciepły jabłecznik, sos waniliowy 
Sernik, sos truskawkowy 
Mus z białej czekolady z wiśniami 
Brulée pistacjowe 
Tarta z gruszkami 
Sałatka owocowa z likierem 
Tiramisu 
Mus Cointreau z pomarańczami 
Krem frangipan 
 

 

 

350 PLN /OS 



 

 

PRETTY WOMAN 
 

 

 

450 PLN /OS 
 

• POWITALNA LAMPKA PROSECCO 

• PRZEKĄSKI POWITALNE W FORMIE „PASS AROUND” –   

          3 RODZAJE  

• PAKIET NAPOI (WINO BIAŁE I CZERWONE,  

          POLSKIE PIWO BECZKOWE, POLSKA WÓDKA –  

          3 RODZAJE – BOLS PLATINUM, SOPLICA, ŻUBRÓWKA,  

          NAPOJE BEZALKOHOLOWE)  

           – NIELIMITOWANA KONSUMPCJA DO 8 GODZIN   

• MENU SERWOWANE – 4 DANIA   

• BUFET (15 PRZYSTAWEK, 2 ZUPY, 7 DAŃ GŁÓWNYCH, 

 11 DESERÓW) – UZUPEŁNIANY PRZEZ 6 GODZIN  

• DODATKOWA STACJA „LIVE COOKING” 
 

 

 



POWITALNY DRINK 
 

Prosecco 
 

 

PAKIET NAPOI 
 

Wino białe i czerwone 
Polskie piwo beczkowe 

Polska wódka 

(3 rodzaje – Bols Platinum, Soplica, Żubrówka) 

Soki owocowe (3 rodzaje) 

Napoje gazowane, woda mineralna  

Kawa, herbata  
 

 

PRZEKĄSKI POWITALNE W FORMIE  

„PASS AROUND” - 3 DO WYBORU 
 

Maki z łososiem, serkiem i ogórkiem 

Tuńczyk smażony z sezamem, krem wasabi 

Carpaccio z polędwicy wołowej, sos musztardowy 

Kurczak pesto, tapenada z papryki 

Włoska szynka z gorgonzolą 

Tatar wołowy z imbirem 

Tatar z wędzonego łososia z koniakiem 

Wędzona pierś kaczki z tofu 

Tarta z mozarelli i pomidorów, mus bazyliowy 

Tarta z koziego sera i suszonych pomidorów 

Sushi maki wegetariańskie 

Ser brie z pikantnym sosem jabłkowym 
 

 

 

 

  

 

 

MENU SERWOWANE  
 

Pasztet z kaczej wątróbki, wędzona pierś kaczki,  
karmelizowana gruszka, galaretka porto, brioche 
 
Zupa z cukini, pikantna oliwa, pestki dyni 
 
Polędwica wołowa, zapiekane ziemniaki, grzyby, brokuły, 
czerwona cebula sos z czerwonego wina 
 

LUB 
 

Koktail z krewetek,  sałatka z szyjek rakowych, oliwa ziołowa,  
sos koktajlowy, rucola 
 
Consomme z bażanta, ravioli grzybowe 
 
Żeberka jagnięce, purée ziemniaczane z chrzanem,  
pieczona marchewka, fasolka szparagowa,  
sos z żubrówką 
 

 

 

Jeśli mają Państwo alergię pokarmową na jakikolwiek produkt, prosimy o poinformowanie konsultanta 

 

 

PRETTY WOMAN 
 

 

 

 

 

 

 

 



BUFET ZIMNY  
 

Pieczone mięsa: schab ze śliwkami, karkówka, boczek, 

polędwiczka wieprzowa  

 

Wędliny domowe: szynka wędzona, polędwica wieprzowa, 

kabanosy, salami  

Pasztet mięsny   

Schab po warszawsku  

Żurawina do mięs, sos chrzanowy                         

Ryba faszerowana  

Teryna ze szczupaka, galaretka z żubrówką 

Ryba po grecku  

Pieczona wołowina z pieprzem tłuczonym, galaretka porto 

 

Sałatki: 

Orientalna sałatka z krewetek 

Tuńczyk, ziemniaki, zielona fasolka 

Feta, pomidor, ogórek 

Wołowina, czerwona fasola, papryka 

Sałatka z kaszy gryczanej, boczek, grzyby smażone 

Wybór polskich serów: lazur, koryciński, bree z ziołami, 

ementaler, chutney gruszkowy, suszone owoce, orzechy 

 
ZUPA  
 

Żurek z jajkiem i białą kiełbasą 

Krem z pomidorów i pieczonych warzyw 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

DANIA GŁÓWNE 
 

Kurczak pieczony, pomidory  
Polędwiczka wieprzowa, sos kurkowy 
Grillowany łosoś, oliwa z oliwek, suszone pomidory  
Bigos, pierogi z kapustą i grzybami 
Duszone policzki wołowe, sos z czerwonego wina 
Warzywa ogrodowe, masło ziołowe 
Bakłażan z serem kozim i pomidorami 
Ziemniaki w śmietanie, ser grana padano 
Ryż z groszkiem 
 
 
DESERY 
 

Ciepły jabłecznik z brzoskwiniami, sos waniliowy 
Sernik, sos truskawkowy 
Mus z trzech czekolad 
Brulée truskawkowe 
Brulée pistacjowe 
Tarta z gruszkami 
Sałatka owocowa z likierem 
Tiramisu 
Mus Cointreau z pomarańczami 
Mus z ricotty z owocami leśnymi 
Tartoletki z owocami 
 

 

 

Jeśli mają Państwo alergię pokarmową na jakikolwiek produkt, prosimy o poinformowanie konsultanta 

 

 

PRETTY WOMAN 
 

 

 

 

 

 

 

 



STACJA „LIVE COOKING” (DWIE GODZINY) – JEDNA DO WYBORU * 

 

Placki ziemniaczane, potrawka z kurczaka lub  boeuf strogonow 

Bliny, kwaśna śmietana, łosoś wędzony, kawior z łososia 

Bigos, chleb wiejski 

Wellington z łososia, sos cytrynowo - szałwiowy,  zapiekane ziemniaki 

Pieczona wołowina, sos pieczeniowy, chrzan, pieczone warzywa 

Szynka Podkomorzy, sos pieczeniowy, kopytka ziemniaczane 

Lody z dodatkami 

Naleśniki z dodatkami 

Czekoladowa fontanna z dodatkami 

 

* W przypadku wyboru kilku stacji dopłata według cennika menu 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

Jeśli mają Państwo alergię pokarmową na jakikolwiek produkt, prosimy o poinformowanie konsultanta 

450 PLN /OS 

 

 

PRETTY WOMAN 
 

 

 

 

 

 

 

 



PREZENTY 

PRZED WESELEM  

 

Degustacja menu   

Apartament dla Młodej Pary na 2 noce*  

2 pokoje dla rodziców na 2 noce* 

Specjalne zniżki na pokoje dla Gości  

 

W DNIU WESELA  

 

Sala weselna 

Tort  

Powitalny chleb i sól 

Powitalna lampka Prosecco   

Parkiet i scena  

Pokrowce na krzesła  

Świece  

 

Wizytówki na stoły  

Plan rozmieszczenia stołów oraz lista Gości 

Menu na stoły  

Standardowa dekoracja kwiatowa na stoły  

Miejsce parkingowe 

 

PO WESELU  

     

Brunch już od 90 PLN za osobę*  

 

1SZA ROCZNICA  

 

Zaproszenie do restauracji Parmizzano’s dla Pary 

Młodej w pierwszą rocznicę ślubu  

 

 

 

* W zależności od ilości Gości 



Miesiąc miodowy z Marriott!  

Jak to działa?  
 

Bez żadnych kosztów stań się członkiem Marriott Rewards 

i zdobądź potrójną ilość punktów za swoje przyjęcie weselne 

 

Wykorzystaj swoje punkty na pobyt  

w jednym z naszych hoteli na całym świecie!   

 

 

 

 



TEN NAJWAŻNIEJSZY DZIEŃ W TWOIM WYMARZONYM MIEJSCU 
 

 

  

Być może śniliście o ślubie w pięknym ogrodzie lub innym wyjątkowym dla Was miejscu i chcecie mieć pewność, że także 

jakość jedzenia i obsługi będzie idealna?  

 

Wybierzcie Marriott Wedding Catering 

Będziemy szczęśliwi  pomagając Wam w tym szczególnym dniu 

 

Wasz osobisty konsultant chętnie pomoże i doradzi w wyborze najlepszej lokalizacji 

 



Marta i Michal (kwiecień 2015) 

Chciałabym przesłać podziękowania w imieniu moim i Michała, za pomoc przy organizacji i perfekcyjne 

przeprowadzenie całej imprezy dla Pani i wszystkich innych pracowników zaangażowanych w organizację.  

Wszyscy goście byli bardzo zadowoleni, chwalili zarówno przepyszne dania jak również cały serwis. Doceniamy 

wiele udogodnień  jak osobna salka dla dzieci itp. Na szczególne wyróżnienie zasługuje cudowny tort, który został 

zaserwowany naszym gościom i piękne udekorowanie sali- było bardzo nastrojowe. 

Na pewno będziemy wspominać nasze wesele z uśmiechem i będziemy polecać Państwa hotel jako  miejsce 

idealne na wesele. 

  

Anna i Daniel  (czerwiec 2015) 

Mieliśmy z mężem wielką przyjemność świętować nasz ślub hotelu Marriott. Uważamy, że był to strzał w 

dziesiątkę: rewelacyjne jedzenie, wspaniała obsługa, pięknie udekorowana sala... Dzięki opiekującej się nami, 

szalenie sympatyczniej i niezwykle kreatywnej pani Ilonie nie musieliśmy się o nic martwić i mieliśmy pewność, że 

wszystko pójdzie po naszej myśli. Najlepszą rekomendację stanowi zaś fakt, że nasi goście, będąc pod wrażeniem 

całego wydarzenia, postanowili również wybrać hotel Marriott jako miejsce swoich uroczystości. 

 

OPINIE 



Alicja i Maciej (sierpień 2015) 

Razem z mężem zdecydowaliśmy się na organizację przyjęcia weselnego w hotelu Marriott. Oboje jesteśmy 

zdania, że nie mogliśmy lepiej wybrać. Chcieliśmy  podziękować przede wszystkim Pani Ilonie Laskowskiej, która 

przez cały okres przygotowań opiekowała się nami dopilnowując najdrobniejszych szczegółów. Dziękujemy za 

cierpliwość oraz pełen profesjonalizm. Goście byli pod ogromnym wrażeniem udekorowanej sali oraz jedzenia, 

które było przepyszne! Przed ślubem mieliśmy okazje spróbować każdego dania, które było równie smaczne jak 

podczas degustacji. Do ostatniej chwili nie musieliśmy się o nic martwić. Jesteśmy dumni, że najwspanialszy 

dzień w naszym życiu mogliśmy spędzić w hotelu Marriott. Z czystym sumieniem polecamy to miejsce osobom, 

które cenią sobie profesjonalizm, komfort oraz niezapomniane wspomnienia. Dziękujemy! 

 

Natacha i Florindo (wrzesień 2015) 

My Florindo Fonseca Naty Kelani chcemy podziękować wszystkie pracownicy Hotel Marriott za ten wyjątkowy 

dzień, najbardziej podziękujemy Pani Ilona Laskowska była Pani dla nas bardzo profesjonalna, cierpliwa, 

zrozumiała, wspierałaś nas od początku do samego końca, przyjęliście państwo wielki wyzwań który zakończyło 

się z sukcesem, naprawdę polecam dla tych których chcą mieć ślub marzeń, thank u @marriott hotel u make my 

dream came true 

OPINIE 



 

POSTANOWIENIA I WARUNKI UMOWY 

 

 

Pakiety weselne zawarte w ofercie przygotowane zostały z myślą o przyjęciach powyżej 70 osób. Jeśli chcieliby Państwo zorganizować  

wesele dla mniejszej grupy chętnie przygotujemy dla Państwa ofertę specjalną, zgodną z indywidualnymi wymaganiami.  

 

Wszystkie ceny zawierają podatek VAT. 

Specjalne ceny dla dzieci: 

do 6 lat – bezpłatnie 

6 –12 lat – 50% ceny pakietu bez alkoholu  

 

W okresie od 1 miesiąca do 14 dni roboczych przed datą rozpoczęcia imprezy, Klient zobowiązany jest do podania ostatecznej liczby  

uczestników.  

Na podstawie podpisanej umowy wstępnej wymagana jest wpłata zadatku w wys. 2000 PLN, która zabezpieczy odbywające się  

wydarzenie. Hotel może zażądać również uiszczenia drugiej zaliczki w granicach 25 – 50% szacowanych kosztów. Cała kwota musi być  

wpłacona najpóźniej na siedem (7) dni roboczych przed przyjęciem weselnym. 

 

Dodatkowe zamówienia mogą być dokonywane kartą kredytową bądź gotówką. 

 

Hotel oferuje szeroki zakres usług związanych z obsługą przyjęcia. Klient na własne życzenie może wprowadzić swój zespół techniczny do  

obsługi wesela z zastrzeżeniem, że odpowiedzialność za całokształt prac podwykonawców spoczywa po stronie klienta. W tym  

odpowiedzialność finansowa w  przypadku szkód wyrządzonych hotelowi. Firmy zewnętrzne będą zobowiązane do przestrzegania  

hotelowych przepisów bezpieczeństwa. 

 



HOTEL MARRIOTT Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa 

Dział Sprzedaży - tel. +48 22 630 7445 

Dział At Your Service - tel. +48 22 630 6306 

E-mail: wedding@marriott.com.pl 


