Szanowni Państwo,
od wielu lat spełniamy marzenia Młodych Par
o wyjątkowym i niezapomnianym przyjęciu weselnym.

W tym trudnym dla nas wszystkich czasie, również chcemy aby ten
dzień był spełnieniem Państwa marzeń.
Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom oferujemy
organizację kameralnych
przyjęć weselnych od 30 do 70 osób.

Cena za osobę 220,00 zł.

Wybierając naszą ofertę otrzymują Państwo w prezencie:
o

Pokój małżeński ze śniadaniem w dniu wesela.

o

Niepowtarzalny plener do sesji zdjęciowej (między innymi: zielony ogród, staw, alpaki, konie).

W ramach oferty kompleksowej zapewniamy:
•

Powitanie staropolskim obyczajem Pary Młodej.

•

Toast lampką wina musującego.

•

Wyborne menu (min. obiad 3 daniowy, 2 gorące kolacje serwowane, zimna płyta, napoje
ciepłe i zimne bez limitu). Pełne menu dostępne na życzenie.

•

Dekoracja lokalu żywymi kwiatami, aranżację kameralnych stołów od 4 do 16 osób.

•

Porcelanową zastawę.

•

Profesjonalną obsługę.

•

Dzieci do lat 3 bezpłatnie.

•

Dzieci do lat 10 rabat - 50% ceny (½ porcji).

•

Możliwość wyboru dań wegetariańskich.

•

Bezpłatny parking dla gości weselnych.

•

Plac zabaw dla dzieci, siłownię plenerową.

•

Romantyczne otoczenie będące wymarzonym tłem do zdjęć (oświetlony ogród wokół
budynku z alejkami).

•

Zadaszoną altanę.

•

Wynajem sali

•

Bezpłatne schłodzenie i roznoszenie dostarczonego alkoholu.

Dysponujemy 80 miejscami noclegowymi w atrakcyjnych cenach dla gości weselnych.
W miarę dostępności miejsc noclegowych umożliwiamy bezpłatne przedłużenie doby
hotelowej.

Zasady rezerwacji przyjęcia weselnego:
•

rezerwację przyjmuje menadżer ośrodka tel. 697 452 885,

•

po dokonaniu rezerwacji wymagana jest wpłata zadatku w wysokości 2000 zł oraz
podpisanie umowy do 7 dni,

•

w przypadku rezygnacji zadatek nie jest zwracany. Istnieje możliwość cesji umowy na
osobę wskazaną przez zamawiającego przy akceptacji wykonawcy.

Na Państwa życzenie przygotujemy dodatkowo:
STÓŁ WIEJSKI
Doskonałym dodatkiem do uczt kulinarnych, towarzyszących organizowanym u nas
imprezom jest: "STÓŁ WIEJSKI". Starannie dobrane regionalne wędliny, kiełbasy oraz smalec
wyrabiany tradycyjną metodą zadowolą gusta najbardziej wymagających smakoszy.
Tych wspaniałości, nie znajdą Państwo w sklepach, a ich wyjątkowy smak na długo
pozostanie w Waszej pamięci.
W skład zestawu wchodzi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

smalec ze skwarkami
boczek wędzony
ogórki z beczki
chleb wiejski pieczony
gomółki
ser biały
kwaśne mleko
swojskie wędliny (polędwica, baleron, boczek, szynka, pasztet, kiełbasa)
udziec
proziaki z masłem czosnkowym
żurek
kapusta z grochem
bigos
pierogi ruskie, z kapustą
kaszanka
salceson
pasztet
kiełbasa w weku
gołąbki
kura wiejska

Cena:

2000,00 zł

DZIK PIECZONY FASZEROWANY
Cena: 2500,00 zł

PROSIE PIECZONE FASZEROWANE
Cena: 2300,00 zł

STÓŁ MYŚLIWSKI
Cena uzależniona od ilości gości: od 1500,00 zł

CIASTO NA STOŁY (3 kawałki na osobę + ciasteczka kruche),
SZYSZKI (1 na parę)
TORT WESELNY
Cena: 35,00 zł/os.
SŁODKI STÓŁ
SZYSZKI (1 na parę)
TORT
Cena: 35,00 zł/os.

STÓŁ LEMONIADOWY (3 SMAKI, BEZ LIMITU)
Cena: 300,00 zł

SŁODKI BUFET (4 GODZINY) – FONTANNA CZEKOLADOWA Z OWOCAMI
Cena: 800,00 zł

ROLL BAR Z PIWEM (CARLSBERG 20 L)
Cena: 220,00 zł/szt.

ANIMATORKA DLA DZIECI
Istnieje również możliwość wynajęcia animatora zabaw dla najmłodszych. W specjalnie
przygotowanym kąciku zapewnimy najmłodszym najlepszą opiekę i doskonałą zabawą. Dzieci
uczestniczą w grach i konkursach przygotowanych specjalnie dla nich, podczas gdy rodzice
mogą oddać się kilkugodzinnej zabawie bez obaw o swoje pociechy.
CENA USTALANA INDYWIDUALNIE
POKAZ SZTUCZNYCH OGNI
Cena: od 1500,00 zł

