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Las Wolski

Hilton Garden Inn Kraków Airport to miejsce, gdzie klasyka łączy się z nowoczesnością.

Elegancki hotel położony jest w Balicach, jedynie 12 km od historycznego centrum Krakowa.

To idealne miejsce, zarówno na kameralne uroczystości, jak i wystawne przyjęcia weselne na 160 

osób. Miejsce, które tworzą ludzie z pasją do gościnności. Niezwykłe doznania kulinarne zapewni 

Miłosz Kowalski, szef hotelowej restauracji L’atmosphère, zdobywca prestiżowej czapki Żółtego 

Przewodnika Gault&Millau.



Oferujemy

Menu serwowane

Wino na 
przywitanie Gości

Elegancką 
zastawę stołową

Chleb weselny

Kolację Degustacyjną 
dla Pary Młodej - po 
podpisaniu umowy

Apartament dla 
Nowożeńcow

Profesjonalną 
obsługę kelnerską

Zimny bufet Napoje 
bezalkoholowe



Skomponuj swoje menu
ZESTAW NR 1 

120 pln/os.

Starter
Dwukolorowy krem z grzybów 

z chrzanową śmietaną i pudrem 
ziołowo-bekonowym

Danie główne
Podwędzany fi let z kurczaka supreme 

podany z puree ziemniaczanym, w asyście 
palonego kalafi ora i musu z pieczonej 

marchewki

Deser
Pomarańczowy crème caramel 
z sorbetem mandarynkowym

ZESTAW NR 2 
125 pln/os.

Danie główne
Wellington z polędwiczki wieprzowej 

podany z ziemniaczanym gratin, 
puree z selera, burakiem, marchewką 

i zieloną fasolką szparagową

Starter
Łosoś macerowany podany z sałatką 

z fenkułu i pomarańczy, ogórek, 
majonez szafranowy

Deser
Czekoladowa marquise ze świeżymi 

malinami i sorbetem malinowym

ZESTAW 3 
135 pln/os.

Starter
Terrina z królika i kurczaka 
konfi towanego z emulsją 
z zielonych szparagów

Danie główne
Filet z kaczki podany z puree 

z trufl owych ziemniaków, 
mini warzywa, sos madera

Deser
Beza Pavlova z musem z markui 

i owocami leśnymi



• Patery regionalnych wędlin i mięs pieczonych 

(marynowana karkówka, rolada z indyka, 

szynka gotowana i wędzona, kabanos) 

• Wybór serów z konfi turami i bakaliami 

         (sery pleśniowe, dojrzewające, wędzone) 

• Śledzie marynowane na dwa sposoby 

• Drobiowo-warzywna terrina

• Mus z łososia i dorsza

• Wybór sałat z dodatkami

• Sałatka z pieczonych batatów i bekonu

• Sałatka grecka

• Pikle i marynaty (cebulki, papryczki, patisony, 

kapary, ogórki, karczochy, mini kukurydza, 

oliwki)

• Sosy zimne (tatarski, cumberland, miodowo-

musztardowy)

• Wybór pieczywa

• Mini ciastka bankietowe (trzy rodzaje ciast)

• Owoce sezonowe w całości

• Patery regionalnych wędlin i mięs pieczonych 

(marynowana karkówka, rolada z indyka, 

kiełbasa wiejska, polędwiczka podwędzana, 

antrykot pieczony) 

• Wybór pasztetów (wieprzowy w cieście 

francuskim, drobiowy z owocami suszonymi)

• Wybór serów z konfi turami i bakaliami (sery 

pleśniowe, dojrzewające i wędzone)

• Śledzie marynowane w dwóch odsłonach

• Drobiowo-warzywna terrina

• Wybór ryb wędzonych 

• Wybór sałat z dodatkami 

• Sałatka z pieczonych batatów, bekonu 

i cukinii

• Sałatka z grillowanym kurczakiem i dipem 

cytrusowym

• Pikle i marynaty (cebulki, papryczki, 

patisony, kapary, ogóreczki, karczochy, mini 

kukurydze, oliwki) 

• Sosy (tatarski, cumberland, miodowo-

musztardowy)

• Wybór pieczywa

• Mini ciastka bankietowe (trzy rodzaje ciast)

• Mus czekoladowy i owocowy 

• Tarta owocowa 

• Owoce sezonowe w całości

• Patery regionalnych wędlin i mięs pieczonych 

(marynowana karkówka, rolada z indyka, 

kiełbasa wiejska, polędwiczka podwędzana, 

antrykot pieczony, kabanos, boczek 

pieczony)

• Wybór pasztetów (wieprzowy w cieście 

francuskim, drobiowy z owocami suszonymi, 

pate z gęsich i drobiowych wątróbek)

• Wybór serów z konfi turami i bakaliami (sery 

pleśniowe, dojrzewające i wędzone)

• Marynowane śledzie w trzech odsłonach

• Drobiowo-warzywna terrina 

• Wybór ryb wędzonych

• Ryby pieczone w całości

• Wybór sałat z dodatkami 

• Sałatka z pieczonych batatów, bekonu 

i cukinii

• Sałatka z grillowanym kurczakiem i dipem 

cytrusowym

• Sałatka Farfalle z tuńczykiem, prażonym 

orzechem laskowym i karmelizowanym 

ananasem

• Tarty i quiche z pieczonymi warzywami, 

serem kozim, grzybami 

• Pikle i marynaty (cebulki, papryczki, 

patisony, kapary, ogóreczki, karczochy, mini 

kukurydze, oliwki)

• Sosy (tatarski, cumberland, miodowo-

musztardowy, pomarańczowo-limonkowy)

• Wybór pieczywa

• Owoce sezonowe w całości

• Mix ciasteczek bankietowych (szarlotka, 

sernik, orzechowiec, czekoladowe, mini tarta 

owocowa)

• Mus czekoladowy, kawowy i owocowy

Bufet 1
35 pln/os.

Bufet 2
45 pln/os.

Bufet 3
55 pln/os.

Wybór dań gorących 
cena za osobę

• Barszcz czerwony z pasztecikiem z mięsem z konfi towanej kaczki 

• Kwaśnica na wędzonym żeberku 

• Żurek z białą kiełbasą, jajkiem poszetowym i chrzanem

• Strogonoff   

• Węgierska zupa gulaszowa z kluseczkami z podwędzanej papryki

• Ragout wołowe z pieczonymi warzywami i ziemniakami 

• Tikka masala z ryżem basmati 

• Tajskie curry z ryżem jaśminowym   

• Pieczony dorsz z pudrem z łososia wędzonego, szpinak, grzyby leśne i zielone risotto

• Filet z łososia z grillowanymi warzywami i pieczonym batatem   

• Pieczone udko z kaczki z duszoną czerwoną kapustą i anyżem, pampuchy

• Kurczak duxelle z ziemniaczanym gratin i warzywami

• Polędwiczka wieprzowa faszerowana serem camembert i orzechami laskowymi, bekon, ziemniaczane puree cytrynowe

• Długo duszony boczek BBQ, pieczone ziemniaki, crème fraiche z miętą i ogórkiem 

20 pln 

20 pln 

20 pln 

25 pln

25 pln 

25 pln 

25 pln 

25 pln 

35 pln 

35 pln

 35 pln

35 pln

35 pln

35 pln



Alkohole
Wódka

Biała wódka klasy premium
Biała wódka klasy super premium

Piwo

Żywiec  
Żywiec 
Heineken
Heineken 

Wino białe i czerwone

Wino domu
Starannie wyselekcjonowane wino

Alkohole kolorowe

Whisky
Wódka kolorowa

0,5 l / 85 pln
0,5 l / 180 pln

0,5 l / 10 pln
Keg 30 l / 480 pln szt

0,5 l / 12 pln
Keg 30 l / 600 pln sztuka

0,75 l / 60 zł
0,75 l / 110 pln

0,5 l / 120 pln
0,5 l / 70 pln

Istnieje możliwość wniesienia własnego alkoholu – występuje wtedy opłata korkowa. 

Cena do indywidualnego ustalenia.



Usługi dodatkowe

Współpraca z fi rmą 
dekoratorską

Współpraca 
z cukiernikiem

Szeroki wybór win 
i alkoholi

Pakiety 
dla dzieci

Profesjonalna
oprawa muzyczna

10 % zniżki na pokoje 
hotelowe dla Gości 

Weselnych

Specjalna oferta 
parkingowa dla Gości 

Weselnych

Hilton Garden Inn Krakow Airport

ul. Medweckiego 3, 32-083 Balice
tel: 12/ 340 00 20
bankiety@krakowairporthotel.pl


