
 

 

 

 

Szanowni Państwo, 

od wielu lat spełniamy marzenia Młodych Par 

o wyjątkowym i niezapomnianym przyjęciu weselnym. 

Wyśmienita kuchnia, doświadczony i miły personel, 

subtelna aranżacja wnętrza restauracji, rodzinny klimat gwarantują, 

że ten najważniejszy Dzień jest wspaniałym 

niezapomnianym przeżyciem zarówno dla Nowożeńców 

jak i ich Bliskich. 

Siedlisko Janczar w Pstrągowej z przyjemnością zaprosi Państwa 

na najlepszą w okolicy ucztę weselną. 

Zapewniamy, że Państwa satysfakcja będzie ogromna 

od momentu powitania do wyjścia ostatniego gościa. 

 

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom oferujemy  

organizację kameralnych  

przyjęć weselnych od 30 do 80 osób. 

 

Cena za osobę 290,00 zł. 

 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

Wybierając naszą ofertę otrzymują Państwo w prezencie: 

• Pokój małżeński ze śniadaniem w dniu wesela. 

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

 

W ramach oferty kompleksowej zapewniamy:  

• Powitanie staropolskim obyczajem Pary Młodej. 

• Toast lampką wina musującego. 

• Wyborne menu  

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

• 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). 

• Wynajem Sali. 

 
Dysponujemy 80 miejscami noclegowymi w atrakcyjnych cenach dla gości weselnych.  

W miarę dostępności miejsc noclegowych umożliwiamy bezpłatne przedłużenie doby 

hotelowej. 

  



 

 

 

MENU PRZYKŁADOWE 
(MOŻLIWOŚĆ INDYWINDUALNEGO DOBORU POTRAW) 

 
Powitanie chlebem i solą oraz toast lampką szampana 
 
OBIAD (serwowany paterowo - 4 rodzaje mięsa)  
 

• Rosół domowy z makaronem 

• Kotlet gordon blue 

• Kotlet drobiowy panierowany 

• Zrazy z karkówki z cebulą, papryką, ogórkiem w sosie własnym 

• Roladka z kurczaka z pieczarkami i serem panierowana 

• Ziemniaki z wody z koperkiem 

• Zestaw surówek (3 rodzaje) 

 
DESER 

• Deser lodowy z musem truskawkowym i bitą śmietaną   

 
ZIMNA PŁYTA (serwowana na szwedzkim stole - bez limitu) 
 

• Sałatka jarzynowa,  

• Sałatka tortellini, 

• Sałatka gyros  

• Swojskie wędliny, 

• Jajka w sosie tatarskim  

• Tymbaliki drobiowo – wieprzowe  

• Śledzie po pstrągowsku  

• Kęski piwne z sosami, 

• Rolada trzykolorowa, 

• Roladka naleśnikowa z fetą i łososiem,  

• Pieczeń wegetariańska,  

• Pieczywo mieszane, 

 
KOLACJA I 

• Filet z kurczaka w marynacie cytrynowej w sosie tymiankowym  

• Ryż z warzywami  

• Surówka 
 
KOLACJA II 

• Bogracz  
  
DODATKOWO 

• Owoce (bez limitu) 

• Napoje i soki (bez limitu) 

• Kawa, herbata (bez limitu) 

 
 
 
 
 



 

 
 

 
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  

• gołąbki 

• kura wiejska  
 
Cena:          ustalania indywidualnie  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

CIASTO 

PAKIET CLASSIC: podawane na stoły (2 kawałki na osobę + ciasteczka kruche), 

Szyszki (1 na parę) 

Tort weselny 

Cena: 45zł/os. 

 

PAKIET SWEET PREMIUM: stół słodki (1 deserek na os.) + ciasteczka + mini torty 

Szyszki (1 na parę) 

Tort weselny  

Cena: 50zł/os. 

 

DZIK PIECZONY 

(podawany z kaszą i surówką) 

Cena: 3000 zł 

 

PROSIE PIECZONE FASZEROWANE  

(podawany z kaszą i surówką) 

Cena: 3000 zł 

 

 

STÓŁ MYŚLIWSKI 

35zł/os. 

W skład zestawu wchodzą następujący wyroby z dziczyzny: 

 

• gulasz 

• kiełbasa z weka 

• pasztet 

• gołąbki 

• wędliny 

• bigos 

 

 

 

 

• chleb wiejski pieczony 

• ogórki z beczki 

• smalec ze skwarkami 

• udziec 

• proziaki z masłem czosnkowym 

• pierogi 



 

 

 

 

 

Piwo kraftowe z Browaru Janczar  

Cena: 490 zł/30 l keg 

 

STÓŁ LEMONIADOWY (4 SMAKI, BEZ LIMITU) 

Cena: 450 zł 

 

 

SŁODKI BUFET (4 GODZINY) – FONTANNA CZEKOLADOWA Z OWOCAMI 

Cena: 1000 zł 

 

 

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 

(cena uzależniona od ilości dzieci i czasu trwania animacji)  
 

 

POKAZ SZTUCZNYCH OGNI 

Cena: od 2000 zł 

 


