
Hotel*** św. Norberta 
Hebdów 110, 32-120 Nowe Brzesko, tel. 12 386 04 20, fax. 12 386 04 59 

e-mail: recepcja@hotelswnorberta.pl www.hotelswnorberta.pl 
 

 

 

 

 

 

 

Wyjątkowe chwile  

wymagają szczególnej oprawy… 

Zapraszamy do organizacji ślubu i wesela  

w Hotelu św. Norberta,  

gdyż nie ma bardziej odpowiedniego miejsca,  

by składać przysięgę małżeńską i świętować w gronie rodzinnym. 

 

Hotel mieści się w murach XII – wiecznego ponorbertańskiego 

klasztoru. 

 

Do Państwa dyspozycji oddajemy  

salę św. Norberta, krużganki oraz namiot bankietowy, 

 pozwalające zorganizować zarówno kameralne przyjęcie,  

jak i tradycyjne wesele z poprawinami do 150 osób. 

 

Dzięki odpowiedniej scenerii oraz fachowej obsłudze sprawiamy,  

że dzień ślubu i wesela pozostawia po sobie cudowne 

wspomnienia. 

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i zapewniamy,  

że dostosowujemy ją do indywidualnych potrzeb naszych Gości. 
 

 

 
Chcesz zorganizować niezapomniane wesele  

w wyjątkowym miejscu, które ma swoją historię? 

Pozwól sobie pomóc.  

Chętnie staniemy się częścią tego ważnego wydarzenia. 
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Zestaw I – 160 zł / osoba 

 
Powitanie:  
Pary Młodej: chlebem i solą  
Wszystkich Gości: winem musującym 
 
Obiad /do wyboru/: 
Rosół z makaronem 
Krem pomidorowy z grzanką 
 
Pierś drobiowa w otulinie boczku z kremowym sosem 
Roladka schabowa z warzywami i serem 
w delikatnym sosie 
 
Deser /do wyboru/: 
Puchar lodowy z bitą śmietaną i owocami  
Szarlotka z lodami waniliowym 
 
Zimny bufet:  
Półmisek mięs pieczonych i wędlin: /schab i karczek pieczony, szynka, kiełbasa 
wiejska, kabanos /  
Sałatki /2 do wyboru/: jarzynowa, grecka,  
z tuńczykiem, caprese, gyros, z ananasem i szynką, meksykańska, śledziowa 
Tymbaliki drobiowe 
Sosy do mięs / 2 do wyboru/: czosnkowy, meksykański, cumberland, tatarski  
Kosze pieczywa mieszanego 
 
Dania gorące: 
Karczek pieczony na dziko serwowany na ruskim naleśniku z sałatką z buraczków 
Staropolski żurek z kapustą kiszoną i kiełbasą 

 

 

Zestaw II – 180 zł / osoba 

 
Powitanie:  
Pary Młodej: chlebem i solą  
Wszystkich Gości: winem musującym 
 
Obiad /do wyboru/: 
Rosół z makaronem 
Krem kalafiorowo-paprykowy 
 
Polędwiczka wieprzowa z grzybowym sosem 
Roladka z indyka w sosie serowym ze szpinakiem 
 
Deser /do wyboru/: 
Lody waniliowe z musem jagodowym 
Sernik na musie brzoskwiniowym 
 
Zimny bufet:  
Półmisek mięs pieczonych i wędlin: /schab i karczek pieczony, rolada drobiowa, 
szynka, kiełbasa wiejska, kabanos /  
Sałatki /2 do wyboru/: jarzynowa, grecka, z tuńczykiem, caprese, gyros, z 
ananasem i szynką, meksykańska, śledziowa 
Tymbaliki drobiowe,  
Sosy do mięs / 2 do wyboru/czosnkowy, meksykański, cumberland, tatarski  
Kosze pieczywa mieszanego.  
Owoce 
 
Dania gorące:  
De’vollaile, dufinki, sałatka colesław 
Gulasz z kluseczkami 
Aromatyczny barszcz czerwony z pasztecikiem 
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Zestaw III – 210 zł /osoba  
 
Powitanie:  
Pary Młodej: chlebem i solą  
Wszystkich Gości: winem musującym 
 
Przystawka / do wyboru /: 
Carpaccio z buraków z serem feta i sosem balsamicznym 
Francuska babeczka z musem wątróbkowym  
 
Obiad / do wyboru /:  
Rosół z pierożkami mięsnymi i borowikiem 
Delikatny krem grzybowy z groszkiem ptysiowym 
 
Pieczeń z delikatnym farszem i pierś drobiowa  
z oscypkiem w sosie winnym 
Rolada drobiowa z warzywami i sakiewka schabowa z grzybami w aksamitnym 
sosie 
Deser /do wyboru/: 
Malinowy chruśniak 
Ciasto czekoladowe z gorącymi wiśniami 
 
Zimny bufet:  
Półmisek mięs pieczonych i wędlin: /schab i karczek pieczony, rolada drobiowa, 
boczek pieczony, kiełbasa wiejska, kabanos, szynka wiejska, pasztet  
Sałatki /3 do wyboru/: jarzynowa, grecka, z tuńczykiem, caprese, gyros, z 
ananasem i szynką, meksykańska, śledziowa,  
Deska serów tradycyjnych i wędzonych, śledzie  
w dwóch smakach, mini tortille 
Tymbaliki drobiowe, wytrawne babeczki 
Sosy do mięs / 2 do wyboru/czosnkowy, meksykański, cumberland, tatarski  
Kosze pieczywa mieszanego  
Owoce 
 
 

Dania gorące /3 dania do wyboru- 1 danie kokilkowe, 2 dania mięsne/: 
Koperta naleśnikowa z polędwiczką drobiową  
i aromatycznymi warzywami 
Szaszłyk drobiowo-warzywny  
Filet z dorsza w cieście francuskim 
Zraz hebdowski  
Żurek z kapustą kiszoną  
Gulasz z kluseczkami curry 
Barszcz czerwony z pasztecikiem 
 
Napoje owocowe, woda mineralna niegazowana, kawa, herbata 
 
Do dań gorących dodatki do wyboru:  
ziemniaki puree, ziemniaki opiekane z ziołami, frytki, dufinki, gołąbki jarskie, 
naleśniki z farszem ruskim, kluski śląskie, kopytka, bezy ziemniaczane 
 
Surówki: colesław, surówka z selera, mizeria, wiosenna, czerwona kapusta, 
buraczki z papryką, surówka pekińska, surówka z marchwi 
 
 

Ceny obowiązują w przypadku wesel dla minimum 80 osób. Mniejsze 
przyjęcia kalkulowane są indywidualne. 
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Dodatkowo do każdego zestawu można zamówić: 
 
* Półmiski mięs do obiadu ( kotlety schabowe, miodowe pałeczki, karczek w sosie ) 
15 zł / osoba 
* Stół wiejski – 1200 zł dla 80 osób, 1600 zł 80- 120 osób, 2 000 zł powyżej 120 
osób  
* Serwowanie zimnej płyty na stołach – 10 zł / osoba 
* Udziec wieprzowy z kaszą pęczak z boczkiem  
i śliwkami serwowany przy Gościach -1500 zł 
* Serwowanie potraw z grilla ( przez 2 godziny ): szaszłyki, kiełbasa, kaszanka z 
cebulą i kapustą, karczek, ziemniaki w folii – 20 zł / osoba 
* Łosoś w całości 120zł/ kg  
* Tort i ciasta – do indywidualnej wyceny  
* Słodki stół: ciasta, babeczki, deserki bankietowe, tarty 1200 zł do 100 osób 
* Paczki z ciastami – 35zł / 1 paczka 600g 
* Napoje gazowane 0,2 l – 3,0 zł / 1 sztuka   
lub 10 zł/  osoba bez limitu 
* Wódka – do indywidualnej wyceny 
* Korkowe 5 zł od osoby dorosłej 
* Pokrowce na krzesła 5 zł / szt.  
 

Obiekt położony koło Nowego Brzeska, 
 przy trasie nr 79 Kraków – Sandomierz,  

zaledwie 25 km od granic Krakowa. 
W hotelu mieści się 27 komfortowych, klimatyzowanych pokoi, 

wyposażonych  
w łazienkę, TV-sat, bezprzewodowy Internet. 

Hotel może przyjąć 59 osób w układzie standardowym, w układzie  
z dostawkami – ok. 70 osób. 

 

Pokój dla nowożeńców gratis! 
                                      
Hotel jest przystosowany do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hotel św. Norberta to XII –wieczny klasztor nad Wisłą, w którym 

możesz zapomnieć o codzienności… 
 

Powierz nam kompleksową organizację Ślubu i Wesela! 
 
 


