


Wesele Życia z Montemarco Lifestyle 



Drodzy Narzeczeni, 
 

Montemarco Lifestyle powstało dla Was - ponieważ uważamy, że ślub i 

wesele to święto miłości i radości.  

To również święto, podczas którego najważniejsza jest Para Młoda i jej 

Goście – Rodzina i Przyjaciele. 

 

W naszych salach odbędzie się takie wesele, jakie sobie wymarzyliście 

– jesteśmy tu po to, by zrealizować Wasze życzenia.  

 

W serdecznej, ciepłej atmosferze przygotujemy salę i menu wg Waszych 

wskazówek. Profesjonalny personel zadba o Was i Gości. 

Przygotowaliśmy dla Was wybór sal, menu, zadbamy również o nocleg dla 

Waszych Gości. Pomożemy we wszelkich formalnościach i zaplanujemy 

wszystkie detale organizacyjne. Zapraszamy do naszych hoteli. 

 

 

Zespół Montemarco Lifestyle 

www.montemarco.pl 



Zapraszamy do naszych hoteli: wybierzcie miejsce najlepsze dla Was i Gości 

Hotel Dedek Park 
 

Adres: Aleja Zieleniecka 6/8,  Warszawa 

 +48 22 619 77 81 

 

Lokalizacja: Park Skaryszewski przy  

Stadionie Narodowym: centrum Warszawy 

 

Sale weselne: 4 do wyboru 

Ilość Gości: od 2 do 250 

Dobre miejsce na wesele w plenerze 

 

Na terenie hotelu polecamy  

Villę Montemarco: osobny, nowoczesny 

apartament dla grupy Gości do 6 osób. 

 

Oferujemy noclegi dla Gości i parking 

 
 

Hotel Montemarco 
 

Adres: ul. Dźwigowa 43, Warszawa 

+ 48 22 863 48 22 

 

Lokalizacja: warszawskie miasto–ogród: 

Włochy, sąsiedztwo Parku Kombatantów, 

CH Blue City 

 

Sala weselna: 1, z wyjściem na taras 

Ilość Gości: od 2 do 50 (bankiet na 70 

osób) 

 

 

Dobre miejsce na kameralne wesele 

 

Oferujemy noclegi dla Gości i parking 

www.montemarco.pl 

http://www.montemarco.pl/dedek-park
http://www.montemarco.pl/montemarco
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Hotel Dedek Park 



www.montemarco.pl 

Sale weselne hotelu Dedek Park 
 

Sala bankietowa  

klimatyzowana, dla grup do 250 gości, możliwe ustawienia stołów: 

 
 
 
 
 
 
          tradycyjny                        bankiet                           bufet                      U-shape 

 
 

Z sali bankietowej wychodzi się na taras z widokiem na ogród różany Parku 

Skaryszewskiego. 

 

Na tarasie w sezonie letnim można zorganizować grill (opcja dostępna przy wyborze 

dowolnej sali w Dedek Park). 
 

 
 
 



www.montemarco.pl 

Sala bankietowa  hotelu Dedek Park w weselnej aranżacji 



Hotel Dedek Park od frontu 



Taras hotelu Dedek Park, przy sali bankietowej, i widok na Park Skaryszewski  
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Sale weselne w Villi Montemarco (na terenie hotelu Dedek Park) 

 

Villa Montemarco zaprasza do eleganckiej sali Adam z osobną salą taneczną z parkietem 

(w sali Szymon), która świetnie się sprawdzi na weselną uroczystość do 45 osób. 

Sam apartament jest doskonałym wyborem przy organizacji kameralnego obiadu 

weselnego na 6 osób. 

 

Sala weselna na patio hotelu Dedek Park 

 

 Zapewni stylową przestrzeń dla kameralnego wesela do 30 Gości. 

 

W Dedek Park każda Para Młoda ma pełny dostęp do wszystkich atrakcji: 

 

Niezależnie od wyboru sali oferujemy : 

 możliwość zorganizowania wesela tematycznego,  

 wyjątkowy Złoty Prezent dla Pary Młodej od Montemarco Lifestyle,  

 noclegi dla Gości, a także indywidualnie skomponowane menu weselne.  

 

Podczas wesela w hotelu Dedek Park, Para Młoda może zasadzić swoje 

wyjątkowe Drzewko Miłości w Parku Skaryszewskim. 



Sala Adam w  hotelu Dedek Park 

Wesele plenerowe, taras w weselnej aranżacji 



Villa Montemarco – nowoczesny apartament 



www.montemarco.pl 

 

Spodobały się Wam sale w hotelu Dedek Park? 
 

Zadzwońcie i umówcie się na spotkanie z naszą 

specjalistką, Moniką Otłowską: 

 

+48 502 330 084 

 

lub napiszcie: 

monika.otlowska@montemarco.pl 

 

 

Zapraszamy!  
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Hotel Montemarco 
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Sala weselna hotelu Montemarco 

 

klimatyzowana, dla grup Gości do 50 osób (70 dla bankietu stojącego),  

możliwe ustawienia stołów: 
 

       tradycyjny                        bankiet                          bufet                          U-shape 

 

Z sali bankietowej wychodzi się na ukwiecony taras, na którym w sezonie letnim 

organizujemy grill.  

Ponadto oferujemy: 

 

 możliwość zorganizowania wesela tematycznego,  

 wyjątkowy Złoty Prezent dla Pary Młodej od Montemarco Lifestyle,  

 noclegi dla Gości, a także indywidualnie skomponowane menu weselne.  
 

 

 



Sala bankietowa Montemarco w aranżacji weselnej  



Sala bankietowa Montemarco w aranżacji weselnej  
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Spodobała się Wam sala w hotelu Montemarco? 

 

Zadzwońcie i umówcie się na spotkanie z naszą 

specjalistką, Moniką Otłowską: 

 

+48 502 330 084 

 

lub napiszcie: 

monika.otlowska@montemarco.pl 

 

 

Zapraszamy!  
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Podczas przygotowań, pomożemy Wam również w… 

 
 wyborze menu i doborze alkoholu do potraw 

 

 kontakcie ze sprawdzonymi firmami dekoratorskimi, kwiaciarskimi, 

zespołem muzycznym czy DJ-em 

 

 dopełnieniu wszelkich formalności 

 

 organizacji dodatkowych, nietypowych atrakcji weselnych 

 

 opiece nad najmłodszymi Gośćmi wesela (na Wasze życzenie) 

 

 przygotowaniu scenariusza uroczystości 

 

Ponadto czuwamy nad przebiegiem całej uroczystości weselnej – nasz 

dyskretny i profesjonalny personel dba o każdego Gościa. 
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Niezależnie od wyboru miejsca wesela – hotelu Dedek Park czy hotelu 

Montemarco, każda Para Młoda otrzymuje  

 

Złoty Prezent od Montemarco Lifestyle 
czyli 

 

 lampkę szampana na powitanie, 

 

 tort weselny na bazie bitej śmietany w kolorze wybranym przez 

Nowożeńców, 

 

 w noc poślubną - nocleg w pokoju De Luxe, z możliwością późniejszego 

wymeldowania się oraz śniadanie do łóżka, 

 

 w hotelu Dedek Park podczas wesela w plenerze: opiekę nad Parą Młodą 

sprawowaną przez wyspecjalizowanego w imprezach plenerowych 

menedżera. 
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Najlepszy tort weselny – tylko z Manufaktury Tortów! 

Przygotujemy dla Was najpiękniejszy tort weselny!  

 

Wybierzcie smak, kolor, ozdoby, a my zadbamy o to, by tort był najsmaczniejszy i 

najzdrowszy!  

 

Przygotowujemy również torty bezglutenowe, wegetariańskie i dla diabetyków  

– by każdy Gość mógł cieszyć się pysznym ciastem! 

 

 

Zamówienia na tort przyjmujemy pod numerem telefonu  

502 330 084 

lub mailem: monika.otlowska@montemarco.pl 

 

http://www.montemarco.pl/manufaktura-tortow


Torty z naszej Manufaktury Tortów 



Torty z naszej Manufaktury Tortów 
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Nie ma wesela bez dobrego jedzenia! 

 
… dlatego catering przygotowujemy w naszej restauracji – nie używamy 

półproduktów, polepszaczy, przygotowujemy wszystkie potrawy od podstaw. 

 

Przygotujemy dla Was menu według Waszych życzeń – dopasowane do 

budżetu, wymagań smakowych i dietetycznych – ponieważ wiemy, jak ważne 

jest by każdy Gość mógł cieszyć się jedzeniem podczas wesela.  

Mamy doświadczenie w układaniu menu wegetariańskiego, 

bezglutenowego, dla osób z dietą diabetyczną czy Pań w ciąży. 

 

Proponujemy gotowe rozwiązania, pozostając otwarci na Wasze sugestie. 

 

Każda propozycja cateringu zawiera 

 

 możliwość zorganizowania grilla na świeżym powietrzu w sezonie letnim, 

 tradycyjne powitanie Pary Młodej chlebem i solą na początku uroczystości, 

 szampan dla Pary Młodej i Gości. 
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Menu weselne I  

 propozycja 

Przystawki zimne 

 

Ryby (do wyboru różne gatunki) 

Różyczki łososia wędzonego z 

delikatnym twarożkiem 

Ryba „po grecku” 

Tradycyjny śledź z cebulką 

Półmisek zimnych mięs pieczonych i 

wędlin  

Roladki schabowe z musem chrzanowym  

Indyk wędzony w „maladze” 

Befsztyk tatarski (z jajkiem, cebulką i 

piklami) 

 

Sałatki i przekąski 

 

Sałatka jarzynowa w szynce 

Sałatka grecka z serem typu feta 

Roladki naleśnikowe z kurczakiem i 

szpinakiem 

 

Półmisek świeżych jarzyn: pomidor, 

ogórek, rzodkiewka, papryka 

kolorowa 

 

Wybór pieczywa, masło 
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Menu weselne I  

 propozycja 

Dania główne 

 

Rosół z domowymi kluseczkami 

 

Sznycel Cordon Blue, ziemniaki 

pieczone w ziołach, świeże jarzyny  

 

Polędwiczki wieprzowe w sosie z 

grzybów leśnych, kluski kładzione, 

gotowane warzywa 

 

Żurek z chrzanem, jajkiem i kiełbasą 

 

Napoje  

 

na gorąco 

 

Kawa, herbata (czarna, zielona, 

miętowa, owocowa) 

 

na zimno 

 

Woda mineralna, soki owocowe  
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Menu weselne II  

 propozycja 

Przystawki na zimno 

 

Ryby do wyboru: 

Ryba w jarzynach  

 Sandacz galarecie z cytryną  

 Śledź w dwóch smakach – śmietanie i 

sosie curry 

 

Wybór zimnych mięs i wędlin: 

Szparagi w szynce parmeńskiej 

Tymbaliki z kurczaka z sosem tatarskim  

 Frykasy Ludwika XV  

(faszerowane skrzydełka kurczaka) 

 

Przekąski i sałatki 

 

Jaja w majonezie z drobno siekanym 

szczypiorem 

 

Wybór pikli (ogórki, papryki, 

pieczarki, mini cebulki) 

 

Sałatka ze świeżego szpinaku z serem 

pleśniowym 

Sałatka caprese ze świeżą bazylią 

Sałatka z selera naciowego z 

żurawiną 
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Menu weselne II  

 propozycja 

Dania główne 

 

Krem z dyni w sezonie 

Sakiewki wieprzowe z pieczarkami, 

kluseczki, warzywa duszone w maśle i 

winie 

 

Grillowane mięsa:  szaszłyk drobiowy, 

schab z karkówki w ziołach, pierś z 

kurczaka marynowana w ziołach 

Ziemniaki pieczone w folii na grillu 

sosy, ogórki 

 

Barszcz czerwony z pasztecikiem 

Napoje  

 

na gorąco 

 

kawa, herbaty (czarna, zielona, 

owocowa, miętowa) 

 

na zimno 

 

Napoje niegazowane: soki owocowe, 

woda mineralna 
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Menu weselne III  

 z potrawami jarskimi - propozycja 

Ryby do wyboru 

 

Różyczki łososiowe z delikatną pastą 

twarogową, sos tatarski 

Sandacz faszerowany w galarecie z 

sosem miętowym 

Śledzie w trzech smakach: w oleju z 

cebulką, z jabłkiem i śmietanką, z  sosem 

curry 

 

Dzwonka karpia smażone, podawane z 

chrzanem lub ryba po grecku 

Deska ryb wędzonych: pstrąg, halibut, 

roladki z makreli 

 

Przekąski i sałatki 

 

Sałatka jarzynowa z jajkami i 

kawiorem 

Sałatka szopska z serem typu feta 

Sałatka z ryżem i  tuńczykiem 

Sałatka bawarska 

Sałatka wigilijna (łazanki z makiem, 

miodem i orzechami) 

Deski serów francuskich 

Rolada naleśnikowa w dwóch 

smakach: marchwiowa i szpinakowa 

Półmiski świeżych jarzyn 

Wybór pieczywa i masło 
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Menu weselne III  

 propozycja 

Dania Główne 

 

Bulion warzywny z domowymi 

kluseczkami  

lub Borowikowa z groszkiem ptysiowym 

Łosoś z grilla, jarzyny julienne, ryż  

 

lub  

Kotlety sojowe à la schabowe 

Boeuf  Stroganoff  sojowy  

lub Placek ziemniaczany z grzybami i 

śmietaną  

Barszcz czerwony z krokietem z kapustą 

i grzybami. 

 

Napoje  

 

na gorąco 

 

kawa, herbaty (czarna, zielona, 

owocowa, miętowa) 

 

na zimno 

 

Napoje niegazowane: soki owocowe, 

woda mineralna 



www.montemarco.pl 

Catering weselny  



Catering weselny w stylu biesiadnym  
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Zapraszamy na spotkanie w wybranym przez 

Was hotelu! 
 

Zadzwońcie i umówcie się na spotkanie z naszą 

specjalistką,  

Moniką Otłowską: 

 

+48 502 330 084 

 

lub napiszcie: 

monika.otlowska@montemarco.pl 

 

 

Zapraszamy!  
 


