
 

 
 
 
 

 

Pakiet podstawowy 

290 zł 
Pakiet podstawowy zawiera: 

 

Powitanie chlebem i solą 
Toast winem musującym z rozbijaniem szkła 

przez pare młodą 
(Proseco lub Bellini za dopłatą 10 zł/os) 

                          Obiad weselny 
 Zupa i danie główne podawane na półmiskach    

2 porcję mięsa na osobę 

Deser 
Zimna płyta na stole szwedzkim 

I ciepła kolacja serwowana 
II ciepła kolacja serwowana 

                   Napoje nielimitowane 
  sok pomarańczowy, jabłkowy, woda niegazowana z miętą i 

cytryną, na stołach kawa i herbata 
Apartament dla nowożeńców gratis !!! 

Pokrowce na krzesła z kokardą w kolorze 
szarym lub różowym,  

martinówka z kulą z białych róż 
Zestaw naprawczy-koszyk ratunkowy w każdej 

toalecie 
 

Dla wesel powyżej 160 osób stół wiejski lub stół 
słodkości gratis !!! 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rozpoczęcie przyjęcia 

 
Powitanie chlebem i solą 

Toast winem musującym z tłuczeniem szkła 
przez nowożeńców 

 
Obiad weselny 

Zupa 
Złoty rosół wołowo drobiowy z makaronem 

 

Danie główne 
podawane na półmiskach 2 porcje mięsa na osobę 

 
Kotlet schabowy panierowany 

Rolada drobiowa z suszonymi pomidorami I serem mozzarela 
Dramsztyk pieczony owinięty boczkiem 

Rolada wieprzowa z pieczarkami I żółtym serem 

 
Dodatki 

Kluski sląskie 
Ziemniaki ze szczypiorkiem I masłem 

Pieczone ziemniaki w ziołach 
Aromatyczny sos pieczeniowy 

 



 

 
 
 
 

 
Surówki 

Buraczki tarte z chrzanem 
Surówka z marchewki z pomarańczą lub jabłkiem 

Kapusta czerwona z jabkiem i cebulką 
Lekka surówka z kapusty pekińskiej 

 
 

Deser 
Jedna pozycja do wyboru: 

Deser lodowy z bitą śmietaną i musem truskawkowym 
Szarlotka na ciepło z gałką lodów i bitą śmietaną 

 

 
Zimna płyta 

 
W formie stołu szwedzkiego, uzupełniana w trakcie 

przyjęcia 
 

Deska serów, sery żółte, góralskie, pleśniowe 
Różne rodzaje swojskich wędlin, kiełbas, kabanos, boczek 

pieczony 
Tymbaliki z kurczaka 

Śledź w oleju 
Nadziewane roladki z szynki ze słonecznikiem 

Jajka w sosie tatarskim 
Kolorowe koreczki marynowane 

Sałatka jarzynowa 
Sałatka Gyros 

Pieczywo 
 



 

 
 
 
 

I ciepła kolacja serwowana 
Pieczeń wieprzowa podawana z ziemniakami lub piuree 

ziemniaczane z surówką z kapusty kiszonej 

 
II ciepła kolacja serwowana 

Barszcz czerwony podawany z krokietem mięsnym lib 
naleśnikiem po kasztelańsku 

 
Napoje nielimitowane 

sok pomarańczowy, sok jabłkowy,woda mineralna 
niegazowana z miętą i cytryną na stołach, kawa I herbata 

serwowana na stołach napoi 

 
Napoje gazowane 

Pepsi,Pepsi Max, mirinda i seven up za dopłatą 12 zł/os. 

 
Napoje gazowane zestaw premium 

Pepsi, Pepsi Max,mirinda , seven up, shweps, shweps light, 
Rockstar + tonic + woda gazowana za dopłatą 15 zł/os. 

 
Apartament dla Nowożeńców gratis !!! 

 
Dla wesel powyżej 160 osób stół wiejski lub 
stół słodkości lub fontanna czekoladowa  

gratis !!! 

 


