
Wesele w sercu Tatr 

Jeśli marzycie o przyjęciu weselnym w samym sercu 
Tatr, to zapraszamy do Hotelu Górskiego Kalatówki , 
który znajduje się w sercu Tatrzańskiego Parku 
Narodowego, nieopodal Zakopanego. Nasza niezwykła 
lokalizacja, fantastyczne widoki na szczyty Tatr, 
przepyszna kuchnia i dbałość o każdy szczegół, sprawią, 
że Wasz dzień ślubu będzie naprawdę wyjątkowy. 
Oferujemy kompleksową obsługę imprezy weselnej- 
zakwaterowanie gości, organizację przyjęcia do 120 
osób, a także możliwość przejazdu zaprzęgami konnymi 
z pobliskiej stylowej kaplicy. 



 Serdecznie zapraszamy do Hotelu Górskiego Kalatówki 
położonego w pięknej Dolinie Bystrej w samym sercu Tatr, na 

wysokości 1198 m. n.p.m.  

       Proponujemy: 

 

 Zakwaterowanie dla 95 osób (pokoje 1,2,3,5 osobowe z łazienkami 
lub umywalkami, apartamenty)- atrakcyjne ceny za nocleg dla Gości 
Weselnych 

 Apartament Górski dla Nowożeńców GRATIS 

 Restauracja dla 120 osób z przepięknym widokiem na Tatry 

 Możliwość dojazdu bryczkami/saniami z pobliskiego stylowego 
góralskiego kościółka 

 Oprawa muzyczna (kapela regionalna, DJ) 

 Kawiarnia z parkietem do tańczenia 

 Współpracujemy z renomowaną cukiernią „Samanta”, która 
przygotowuje weselne torty na zamówienie 

 Polana na której znajduje się Hotel to idealny plener fotograficzny 

 Organizujemy także Zaręczyny, Wieczory Panieńskie i Kawalerskie 

 

Nasza oferta 



Propozycja Menu Regionalne 

Powitanie chlebem i solą 
Wino musujące 
Przystawka:         Talerz regionalny  
Zupa:                      Rosół z jagnięciny z kołdunami 
Dania główne:   Roladki z kurczaka  
                                Pieczeń z jagnięciny  
                                Zrazy wołowe 
Dodatki:               Kasza gryczana 
                                Ziemniaki 
                                Ryż 
                                Zestaw surówek 
Napoje:                 Kompot 
                                Kawa 
                                Herbata 
                                Woda mineralna 
                                Soki 
Bufet zimny:      Deska serów regionalnych 
                                Deska wędlin 
                                Deska mięs pieczonych 
                                Żurawina 
                                Ogórki  
                                Smalec 
                                Pieczywo, Masło 
 
Bufet sałatkowy: 5 rodzajów sałatek, wybór sosów 
 
Po północy:         Naleśniki z bryndzą 
                                 Kwaśnica góralska 
 
 
 
 
Powyższe menu to jedynie nasza propozycja- jesteśmy otwarci na 
wszelkie Państwa sugestie. 
 
 
 
 



Propozycja Menu Staropolskie 

Powitanie chlebem i solą 
Wino musujące 
 
Przystawka:         Talerz serów i wędlin 
Zupa: Borowikowa z łazankami 
Dania główne:   Schab pieczony ze śliwką 
                                Kaczka z jabłkami 
                                Zrazy staropolskie 
Dodatki:               Kasza gryczana 
                                Ziemniaki 
                                Ryż 
                                Zestaw surówek 
Napoje:                 Kompot 
                                Kawa 
                                Herbata 
                                Woda mineralna 
                                Soki 
Bufet zimny:      Szynka pieczona 
                                Boczek pieczony w ziołach 
                                Udka faszerowane 
                                Wędliny swojskie 
                                Grzyby marynowane 
                                Ogórki 
                                Smalec z boczkiem i cebulą 
                                Pieczywo, masło                            
Bufet sałatkowy: 5 rodzajów sałatek, wybór sosów 
 
Po północy:          Żurek staropolski 
 Flaki kresowe 
 Bigos myśliwski 
 
 
 
 
Powyższe menu to jedynie nasza propozycja- 
jesteśmy otwarci na wszelkie Państwa sugestie. 



Propozycja Menu Klasyczne 

Powitanie chlebem i solą 
Wino musujące 
Przystawka:         Talerz serów i wędlin 
Zupa: Rosół domowy z makaronem 
Dania główne:   De Volaille 
                                Roladki ze schabu 
                                Stek wieprzowy z cebulką 
Dodatki:               Frytki 
                                Ziemniaki 
                                Ryż 
                                Zestaw surówek 
Napoje:                 Kompot 
                                Kawa 
                                Herbata 
                                Woda mineralna 
                                Soki 
Bufet zimny:      Tymbaliki z pstrąga 
                                Tymbaliki z kurczaka 
                                Kurczak pieczony 
                                Boczek pieczony 
                                Wędliny domowe 
                                Ogórki 
                                Pieczywo, masło                            
Bufet sałatkowy: 5 rodzajów sałatek, wybór sosów 
 
Po północy:          Bigos 
 Flaki 
 Gulaszowa 
 
 
 
 
Powyższe menu to jedynie nasza propozycja- 
jesteśmy otwarci na wszelkie Państwa sugestie. 



 
Hotel Górski Kalatówki 

 

biuro@kalatowki.pl 

 

recepcja@kalatowki.pl 

 

Telefon: 18 20 636 44, 696 800 340  
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