
 

 
 
 
 

 

Pakiet złoty 

359 zł 
 

Pakiet złoty zawiera: 
 

Powitanie chlebem i solą 
Toast winem musującym z rozbijaniem szkła 

przez pare młodą 

Bellini , Proseco za dopłatą 10 zł/os. 
                          Obiad weselny 
 Zupa i danie główne podawane na półmiskach    

2 porcję mięsa na osobę 

Deser 
Zimna płyta serwowana na stołach i na stole 

szwedzkim 
I ciepła kolacja serwowana 

II kolacja wiejska w formie bufetu serwowana 
przez szefa kuchni 

III ciepła kolacja serwowana 
Tort, ciasta I ciasteczka, owoce sezonowe i 

egzotyczne podawane na paterach na każdym 
stole 

Napoje nielimitowane 
 

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

 



 

 
 
 
 
 

Apartament dla nowożeńców plus pokój 3 i 4 
osobowy gratis !!! 

 
Podświetlany napis LOVE gratis !!! 

 
Lustro lub sztaluga na rozpiskę gości gratis !!! 

 
Stół lemoniad gratis !!! 

 
Pokrowce na krzesła z kokardą w kolorze 

szarym lub różowym,  
 

Martinówka z kulą z białych róż, szary bieżnik 
oraz serwetka z szarej tkaniny na stół 

 
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 lub pierożkami 

mięsnymi lub 

Krem porowo cebulowy z groszkem ptysiowym 

 

Danie główne 
podawane na półmiskach 2 porcje mięsa na osobę 

 

Rodzaje mięś-6 do wyboru 

 

Rolada wołowa nadziewana lub pieczeń wołowa 

Kulki drobiowe z niespodzianką 

Dramsztyk pieczony owinięty boczkiem 

Rolada drobiowa ze szpinakiem I serem 

Sakiewka ze schabu faszerowana pieczarkami i żółtym serem 

lub 

Rolada wieprzowa z pieczarkami I żółtym serem  

Kotlet schabowy panierowany 

Kotleciki mielone z suszoną śliwką otulone wędzonym boczkiem 

Ryba w musie cytrynowym ( dotyczy wesel w piątek) 

Rolada drobiowa  z suszonymi pomidorami I serem mocarella 

 



 

 

 

 

 

 

Dodatki 
Kluski sląskie 

Ziemniaki ze szczypiorkiem I masłem 

Pieczone ziemniaki w ziołach 

Aromatyczny sos pieczeniowy 

Sos szefa kuchni 

Surówki – 4 do wyboru 
Buraczki tarte z chrzanem 

Surówka z marchewki z pomarańczą lub jabłkiem 

Kapusta czerwona z jabkiem i cebulką 

Lekka surówka z kapusty pekińskiej 

Mizeria ogórkowa 

Surówka z kapusty białej a la Colesław 

Deser 
Jedna pozycja do wyboru: 

Deser lodowy z bitą śmietaną i musem truskawkowym 

Szarlotka na ciepło z gałką lodów i bitą śmietaną 

 

Zimna płyta 
 

Serwowana na stołach  4 do wyboru 
 

Tymbaliki z kurczaka 

Śledź na kilka sposobów ( 2 do wyboru) w smietanie , w oleju 

Pomidor z Mocarellą z nutą bazylii 

Nadziewane roladki z szynki ze słonecznikiem 

Ryba po Grecku 

Jajka faszerowane lub jajka w sosie tatarskim 

Kolorowe koreczki marynowane 

 



 

 

 

 

 

Zimna płyta 

Serwowana na stole szwedzkim 4 do wyboru 
 

Deska serów, sery żółte, góralskie, pleśniowe 

Różne rodzaje swojskich wędlin, kiełbas, kabanos, boczek 

pieczony 

Karkówka w ziołach 

Schab ze śliwką 

Nadziewane roladki z szynki w sosie chrzanowym 

Pasztet szefa kuchni 

Śliwki kalifornijskie Sałat w soczystym boczku 

Roladki szpinakowe z łososiem I serkem lub babeczki z 

pasta z łososiem 

Roladki z oscypka z żurawiną 

Sosy: czosnkowy, koperkowy 

 

Sałatki na stole szwedzkim 3 do wyboru 
Sałatka jarzynowa tradycyjna 

Sałatka grecka 

Sałatka Gyros 

Sałatka z kurczakiem, kukurydzą I ananasem 

Sałatka z Tortelini z szynką I ogórkiem zielonym 

 

Kolacje do wyboru 

I kolacja 
Łosoś na paterze z bukietem warzyw I dipem czosnkowym 

Karczek z tabasco I pieczarkami podawany z ziemniakami 

surówka z kapusty kiszonej 

Szaszłyk drobiowy w cieście piwny podawany z risotto I 

suówką 

 



 

 

 

 

 

II kolacja 
Kolacja wiejska serwowana na Sali:  

golonka, zeberka w miodzie, szaszłyki, karczek, ziemniaki 

opiekane, kartacze z mięsem, pierogi mix ( ruskie, z kapustą 

I grzybami, z mięsem), sos, kapusta zasmażana 

 

III kolacja 
Pikantny bogracz z kluseczkami 

Barszcz czerwony z krokietem mięsnym lub naleśnikiem po 

kasztelańsku 

 

Owoce I ciasta 
Owoce sezonoe I egzotyczne, ciasta I kruche ciasteczka 

podawane na paterach( 1 patera na stół) 

 

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. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Alkohol można zamówić u nas !!! 

 

Akcyza za alcohol z zewnątrz 600 zł 

 

Dzieci do lat 3 gratis !!! 

 

Dzieci w wieku 3-9 lat – 50% ceny 

 

Tort weselny w cenie menu !!! 

 

Apartament dla Nowożeńców gratis !!! 

Pokój 3 I 4 osobowy gratis!!! 

 

Dla wesel powyżej 160 osób stół wiejski lub 

stół słodkości lub fontanna czekoladowa  

gratis !!! 
 

 


