Wnętrza, które zachwycają

Atmosfera, która urzeka

Wspomnienia, które wzruszają

Wyjątkowe wesele? Wasze!
Odkryj niepowtarzalny świat piękna,
luksusu i elegancji.
Hotel & Restauracja Coloseum*** to miejsce magiczne, idealne na zorganizowanie
tak ważnego w życiu wydarzenia, jakim jest ślub i przyjęcie weselne.
Organizacja Waszego wesela to dla nas wielki zaszczyt, dlatego zaplanujemy każdy szczegół
tak, aby ta wyjątkowa noc pozostała dla Was i Waszych Gości najpiękniejszym wspomnieniem.
Oferta dotycząca organizacji przyjęcia weselnego przygotowywana jest ze szczególną troską
i rozpatrywana indywidualnie w zależności od oczekiwań naszych Gości.
Nasi doświadczeni oraz utalentowani kucharze zadbają o to, aby każde z dań nie tylko
zachwycało swoim wyglądem, ale przede wszystkim bezkonkurencyjnym i niezapomnianym
smakiem.
Dołożymy wszelkich starań, by Wasze Wesele było wyjątkowe i zapisało się pozytywnie
i na długo w pamięci! O prawidłowy przebieg uroczystości zadba grono profesjonalistów,
by maksymalnie sprostać Waszym oczekiwaniom.

Obiekt jest usytuowany w rejonie trasy
łączącej Jarosław z Leżajskiem, zaledwie
4 km od centrum Jarosławia.

Oferujemy
Indywidualnie ustalone menu
Opiekę doświadczonego koordynatora
weselnego
Profesjonalną obsługę kelnerską
Podstawową dekoracje stołów, obrusy,
serwetki, białe pokrowce, kwiaty, numerację
stolików
Luksusowy apartament dla Nowożeńców
Kącik zabaw dla dzieci

Wymarzone miejsce
na huczne wesele

Trzy pokoje dwuosobowe w cenie wesela
Promocyjne ceny na pokoje i pozostałe
usługi hotelowe dla gości weselnych
Poczęstunek dla dzieci do lat 5 bezpłatnie,
od 5-10 lat – 50% zniżki
Wykrojenie oraz przygotowanie szyszek
weselnych
Upust w wysokości 10 zł na przyjęcia
organizowane w niedzielę i święta
Brak opłaty korkowej

Nasi partnerzy

Spełnimy twoje marzenia

Wesela organizujemy od wielu lat. Mieliśmy
więc okazję współpracować z wieloma
osobami i firmami z branży weselnej.
Bezpłatnie doradzamy wybór specjalistów
takich jak kamerzyści, fotografowie, zespoły
muzyczne, dekoratorzy i inni.
Chcemy spełnić Wasze wszystkie marzenia
weselne, więc oferujemy nasze wsparcie w
każdej kwestii związanej z tym szczególnym
dniem.

Piękne wspomnienia

Za nami 7 lat współpracy w organizowaniu
wesel. Jak możemy ją podsumować?
Mieliśmy przyjemność przygotować kilkaset
przyjęć weselnych, otrzymaliśmy mnóstwo
pozytywnych rekomendacji od naszych Gości,
a w naszym Hotelu wykonano tysiące zdjęć,
na których uwieczniono najpiękniejsze w
życiu chwile.
Oto dorobek Hotel & Restauracja Coloseum***.
Zadowolonych z naszych usług Par Młodych i
Gości Weselnych wciąż przybywa. Czekamy
także na Was!

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

Nastrojowe sale weselne
Odkryj niezwykłe wnętrza
Hotel & Restauracja Coloseum to wymarzone miejsce na kameralne, jak i huczne wesele dla
300 osób. To niepowtarzalne miejsce, o eleganckim wystroju i doskonałej akustyce w każdej
z sal weselnych, sprawi, że w ten Wyjątkowy Dzień poczujecie się naprawdę jak w bajce!
Przepiękne wejście do sal weselnych od strony zielonego ogrodu zachwyca już od progu,
nadając wnętrzu wyjątkowy nastrój oraz umożliwiając miłe przechadzki na świeżym powietrzu
w trakcie wesela.

Poczujecie się jak w bajce!

Sala Bankietowa
Z myślą o naszych Gościach w Coloseum powstał nowy obiekt, dedykowany specjalnie
do organizacji wesel, przyjęć ślubnych i okolicznościowych.
W nowej sali można przygotować przyjęcie nawet na 300 osób. Zadbaliśmy o jej elegancki
wystrój, który stanowić będzie doskonałe tło dla wyjątkowych chwil w Waszym życiu.
Wytworna aranżacja Sali Bankietowej została stworzona w oparciu o okrągłe stoły oraz
nowoczesny system oświetlenia, pozwalający podświetlić ją w dowolnym kolorze, zgodnym
z motywem przewodnim wesela.
Jeśli obejrzeliście już wiele sal weselnych, ale nie znaleźliście tej jedynej, która umożliwi
zorganizowanie wymarzonego wesela – sprawdźcie przygotowane wizualizacje!
Zapraszamy także osobiście do obejrzenia Sali Bankietowej w Hotelu Coloseum.

Sala Balowa

Efektowny wystrój

Elegancka, przestronna i klimatyzowana sala
z bezpośrednim wyjściem na taras i
nietuzinkowy Ogród Hotelu Coloseum.
Sala Balowa jest w stanie pomieścić 220 osób.
Posiada efektowny wystrój, z unikatową
kopułą, zwieńczoną kryształowymi
żyrandolami oraz z dużym, stylowo
zaprojektowanym barem.
Jej eleganckie wnętrze i niepowtarzalny klimat
sprawią, że Wasz Wielki Dzień zostanie
zapamiętany na dłużej.

Sala Kremowa

Sala kremowa w Hotelu Coloseum jest
idealnym miejscem do organizacji mniejszych
przyjęć weselnych – do 80 osób.
Eleganckie i stylowe wnętrza wzbogacone
subtelną dekoracją oraz oryginalną aranżacją
stołów bez wątpienia zachwycą i oczarują
Państwa gości.

Klimatyzowana sala z tarasem

Klimatyzowana sala z tarasem oraz
bezpośrednim przejściem do naszego ogrodu,
który zachwyca architekturą krajobrazu oraz
bogatą, działającą wyciszająco roślinnością.
Cisza oraz sielski spokój są w stanie zapewnić
maksymalną dawkę komfortu.

Unikatowy scenariusz Waszego wesela
Spełnimy niemal każde życzenie

120 komfortowych miejsc hotelowych

Komfortowe pokoje
Przygotowaliśmy dla Was 120 komfortowych miejsc hotelowych.
Oferujemy pokoje dwu-, trzy- oraz czteroosobowe, wraz z łazienką i bezpłatnym Internetem.
Wszystkie pokoje to starannie zaaranżowane wnętrza, harmonijnie łączące stylowe meble
i szlachetne tkaniny z blaskiem kryształowych żyrandoli i nowoczesnym wyposażeniem.
Profesjonalny oraz przyjazny personel recepcji pomoże Wam w jak najlepszym rozplanowaniu
gości w pomieszczeniach hotelowych. Dodatkowo dla gości weselnych proponujemy
specjalne rabaty na usługi hotelowe.

Prezent dla Nowożeńców

Przygotowaliśmy dla każdej Pary Młodej
prezent na początek wspólnej drogi życiowej.
Nowożeńcy otrzymują od nas w prezencie
pobyt w jednym z ekskluzywnych
Apartamentów Hotelu Coloseum*** oraz trzy
pokoje dla gości weselnych.

Eksluzywne pokoje dla Nowożeńców oraz ich gości

Magiczny ogród

Znajdziesz w nim harmonijną elegancję, mnóstwo zieleni i bezprecedensowy klimat. Dbamy
szczególnie o nasz ogród, dlatego każdy zakątek jest przemyślany oraz odpowiednio
zaplanowany.
Altana w kształcie Coloseum zapewnia wyjątkowe tło do zdjęć oraz jest idealnym miejscem
na chwilę wytchnienia w otoczeniu natury.

Idealne miejsce

Zaślubiny w plenerze

Marzycie o ślubie w wyjątkowej scenerii,
w otoczeniu natury?
W naszym magicznym ogrodzie jest to
możliwe! Oferujemy Wam organizację
ceremonii ślubnej w pięknym ogrodzie Hotelu
Coloseum.
Nasza specjalnie zaprojektowana altana
w kształcie Coloseum doskonale sprawdzi się
jako miejsce na ślub. Wyobraźcie sobie tylko
jej wyjątkową architekturę, śnieżnobiałe
krzesła, ułożony po środku biały dywan i
rozpościerający się widok na ogród pełen
zieleni. Stworzenie tak romantycznej
atmosfery sprawi, że Wasza uroczystość
będzie niezapomnianym przeżyciem.
Dołożymy wszelkich starań, by wszystko
wyglądało idealnie i Wasz ślub na długo zapadł
w pamięć wszystkich gości.

Marzycie o ślubie w wyjątkowej
scenerii?

Kiedy pada deszcz

Pogoda bywa kapryśna, ale nie jest dla nas
problemem. W razie jakichkolwiek utrudnień
przenosimy ceremonię zaślubin do sal
hotelowych.
Jesteśmy przygotowani na każdą
ewentualność i zadbamy o to, by nic
nie pokrzyżowało Państwa planów.

Romantyczna atmosfera

Namioty weselne

Wynajem namiotów weselnych to świetna
alternatywna dla tradycyjnych i sztampowych
wesel.
Przyjęcia weselne zorganizowane w plenerze
- w namiocie weselnym, z pewnością na długo
pozostaną w pamięci każdego uczestnika.
A nasz Konsultant Ślubny posiadający
ogromne doświadczenie, pomoże spełnić
Wasz amerykański sen.

MENU
Powitanie Pary Młodej
Chlebem i solą oraz wodą i wódką
Kieliszek wina musującego dla wszystkich gości

Obiad serwowany
Zupa : Do wyboru jedna z propozycji
Rosół z kury serwowany w talerzu
Zupa grzybowa z makaronem
Krem grzybowy z grzankami
Consome z kołdunami z mięsa wołowego
Krem z kalafiora z wędzonym łososiem

Danie główne

Do wyboru jedna z propozycji
Rolada ze schabu, rolada drobiowa faszerowana
(marchewka, seler, pieczarka) serwowana z ziemniaczkami
sos pieczeniowy, bukiet warzyw
Rolada z karkówki ( wędzony boczek, czerwona papryka,
ogórek konserwowy) filet drobiowy faszerowany
szpinakiem i suszonymi pomidorami, sos kminkowy,
ziemniaki puree, mini marchewka
Polędwiczka wieprzowa pieczona , karkówka z musem
paprykowym, sos kurkowy, ziemniaki duszone, zielona
szparagówka
Schab pieczony, polędwiczka z borowikiem, sos myśliwski,
buraczki na ciepło
Filet z indyka faszerowany kurkami, schab faszerowany
boczkiem, sos myśliwski, kalafior romanesco

Surówki do obiadu
Dwie propozycje do wyboru:

Surówka z marchewki z kawałkami ananasa
Surówka z selera z dodatkiem rodzynek
Surówka z kapusty pekińskiej
Surówka z białej kapusty
Surówka z czerwonej kapusty
Ćwikła
Kiszona kapusta
Colesław

Niezapomniany smak

Deser:
Panacotta podana z wiśniami w zalewie
Puchary lodowe z owocami i bita śmietaną

Doświadczeni
i utalentowani kucharze

Biała czekolada serwowana z sosem borówkowym
i pesto limonkowym
Parfait owocowy mrożony
Babeczki z kremem czekoladowym

Zakąski
Półmiski z wędlinami
Rolada z szpinakowa z łososiem i serkiem Almette
Galaretki drobiowe
Tortilla z warzywami oraz pikantną salsą
Teriny rybne
Teriny mięsne
Indyk w otulinie kokosowej i sezamu z dodatkiem sosu
cumberland
Mix serów pleśniowych
Karkówka szpikowana serem pleśniowym
Roladki z szynki faszerowane serkiem i papryką
Schab faszerowany polędwiczką
Galaretka z łososiem lub pstrągiem lub tuńczykiem
Półmiski z przekąskami ( kiełbasa, kabanos pasztet,
studzienina wieprzowa, ogórek kiszony i papryka
konserwowa)
Boczek faszerowany grillowana papryką i musem drobiowym
Pstrąg w galarecie
Roladki ze śledzia z masłem chrzanowym
Rolada z boczku z śliwką
Kruche babeczki z farszem z łososia i tuńczyka
Sałatka grecka z sosem vinegret
Sałatka jarzynowa
Sałatka Gyros
Sałatka pieczarkowa
Sałatka z wędzonym kurczakiem
Sałatka z tuńczykiem i jajkiem
Sałatka porowo-pieczarkowa
Sałatka z kurczakiem i ananasem
Śledź po japońsku
Śledź po węgiersku
Śledź w śmietanie
Śledź w sosie koperkowym
Śledź w sosie chrzanowym

Niezapomniany smak

Kolacja I

Jedna z propozycji do wyboru

Zupa Bogracz (mięso wołowe, cebula, papryka, ziemniaki, cukinia, ogórek kiszony)
Zupa Strogonow (pieczarka, marchewka, seler, cebula, mięso wieprzowe, papryka)
Pikantna zupa Węgierska (mięso wołowe, seler, marchewka, pieczarka, papryka, fasola czerwona, kukurydza, cebula,
pulpa pomidorowa)
Frikase z kurczaka (mięso drobiowe, seler naciowy, włoszczyzna, ananas)
Zupa meksykańska

Kolacje II i III

Dwie z propozycji do wyboru
Goloneczki piszczelowe z sosem chrzanowym, ziemniaczkami z pieca oraz surówka z czerwonej kapusty
Noga z kaczki wolno gotowana, sos calvados, kopytka ziemniaczane, kapusta modra
Polędwiczka z dorsza z szynką parmeńską, sos krewetkowy, domowe gnocchi, surówka z kapusty kiszonej
Karkówka duszona z kapustą kiszoną i jabłkiem podana z ziemniakami zapiekanymi oraz sosem pieczeniowym
Kotlet schabowy z kością, kapusta zasmażana i puree ziemniaczane z dodatkiem chrzanu
Roladka z indyka faszerowana polędwiczką z dodatkiem kolorowych warzyw, sos biały, gratin ziemniaczany,
surówka z marchewki i pora
Pieczona rolada wołowa, kasza gryczana, sos pieczeniowy, surówka z czerwonej kapusty
Galantyna z kury zapiekanka z warzywami, sos biały, surówka z marchwi i pora

Kolacja IV

Jedna propozycja do wyboru
Barszcz czerwony podany z krokietem warzywnym i pasztecikiem mięsnym
Żur po staropolsku
Zupa prezydencka podana z bułeczką faszerowaną kapustą i grzybami
Krem chrzanowy z chipsem z boczku

Napoje zimne wliczone w cenę:
Pepsi Cola
Mirinda
7 up
Tymbark
Soki Tarczyn w dzbankach
Woda niegazowana w dzbankach

Napoje gorące wliczone w cenę:
Herbaty Lipton (smakowe, czarne, zielone)
Kawa parzona
Kawa z ekspresu Nestle (kawa biała, czarna, latte,
espresso, cappuccino, kawa z czekoladą)
Czekolady gorące: czekolada z mlekiem lub zwykła

Napoje gorące, zimne oraz owoce podawane są w naszej
restauracji bez ograniczeń.

Wyśmienita Europejska Kuchnia oraz utalentowanie kucharze

Stół wiejski
Udziec pieczony, kaszanka, pasztety, golonki, szaszłyki wieprzowe, żeberka wieprzowe, boczek
pieczony z czosnkiem, karkówka pieczona, kiełbasy swojskie, sosy, dodatki, studzienina wieprzowa,
mix pierogów w podgrzewaczu, marynowana papryka, ogórki kiszone, bigos staropolski, swojski
chleb, pieróg regionalny, smalczyk.

Stół rybny
Pieczony szczupak w całości, dorsz w całości, łosoś w całości, pasty rybne, kalmary, krewetki panierowane.
Łosoś pieczony w całości waga ok. 4 kg
Szczupak pieczony w całości ok. 3 kg

Stół słodkości
Fontanna czekoladowa, owoce do fontanny, szaszłyczki owocowe, cukierki, żelki, lizaki owocowe, czekoladki.

Stół słodkości deserowy
Muffinki, galaretki owocowe, mini deserki, drobne ciasteczka, cukierki, żelki, owoce, tarty owocowe.

Stół z winem
wina wytrawne, półsłodkie, półwytrawne oraz słodkie przygotowane na bufecie, z całym zapleczem potrzebnego
szkła. Dobierzemy odpowiedni rodzaj oraz markę wina.

Dodatkowe atrakcje
Uważamy, że spełnianie marzeń sprawia, że życie jest fascynujące, dlatego na życzenie pomagamy
organizować wszelkie dodatkowe atrakcje, najczęściej wybierane przez naszych Gości:
Drink Bar weselny przygotowany przez profesjonalnych barmanów
Pokaz barmański flair przygotowany na środku sali tanecznej
Fotobudka (szalone zdjęcia prosto z imprezy wraz z bezpośrednim drukowaniem)
Pokazy taneczne: Burlesqua, rewie taneczne, pokazy artystyczne
Pokazy pirotechniczne: pokazy fajerwerków lub pokazy weselne

Harmonijna elegancja

Informacje dla Klientów weselnych Hotelu Coloseum
Wszystkie pozostałe po weselu: zakąski zimne, nie wydane kolacje; zostaną zapakowane
przez obsługę restauracji Coloseum i zwrócone po weselu.
Hotel & Restauracja Coloseum nie zajmuje się wypiekami ciast.
Ciasta weselne prosimy dostarczyć dzień przed weselem.
W celu przygotowanie koszyczków weselnych prosimy o przygotowanie opakowań na ciasta
Alkohol prosimy dostarczyć dzień przed przyjęciem weselnym
w celu odpowiedniego schłodzenia.
Zakaz wnoszenia piwa na teren sali Hotelu Coloseum.
Piwo może być zakupione tylko w Hotelu Coloseum.
Ciasta dostarczone w sobotę po godzinie 11 nie zostaną wydane
przez obsługę hotelu Coloseum.

POPRAWINY w Hotel & Restauracja Coloseum
Po całonocnej zabawie na Weselu przychodzi czas na... poprawiny!
Na życzenie naszych Gości organizujemy następnego dnia pyszne śniadanie oraz realizujemy
dodatkowe atrakcje, według wcześniej ustalonego scenariusza.

Catering weselny
Masz już upatrzone inne miejsce na ten wspaniały dzień? Nic nie szkodzi! Będziemy zaszczyceni, jeśli
wybierzesz nasze usługi cateringowe i pozwolisz sobie towarzyszyć. Powiedz tylko gdzie będzie się
odbywać Wasze wesele, a pomożemy w wynajęciu namiotu ślubnego do ceremonii w plenerze
lub udekorowaniu miejsca zaślubin czy sali weselnej w innym lokalu.
Wyróżnia nas duże doświadczenie, nowoczesny sprzęt i bogate zaplecze logistyczne, które pozwala
na zorganizowanie cateringu z apetyczną i elegancką oprawą kulinarną.
Zapewniamy profesjonalne usługi cateringowe na kameralnych przyjęciach, jak i hucznych imprezach
i weselach, nawet na 400 osób!

Nasz Konsultant Ślubny
Oferujemy współpracę z profesjonalnym Konsultantem Ślubnym. Nasz specjalista przeprowadzi
Was przez trudny okres przygotowań, pomoże spełnić marzenia, jak i podpowie najlepsze
rozwiązania w każdej sytuacji. Obojętne czy jesteście zdecydowani na dany scenariusz Wesela czy
dopiero go poszukujecie – możecie liczyć na jego wsparcie.
Konsultant Ślubny Hotelu Coloseum ma ogromne doświadczenie w organizacji wesel, dlatego zadba
o każdy szczegół uroczystości zaślubin, jak i przyjęcia weselnego. Wy w tym czasie będziecie mogli
skupić się tylko na sobie i wyjątkowych chwilach, jakie na Was czekają.

www.hotelcoloseum.pl

