
 

PROPOZYCJA MENU WESELNEGO 2015-2016 
dla min. 50 os. 

 

160zł/os    ( 2015/2016r.) 
Staropolskie przywitanie chlebem i solą przez rodziców 

Toast winem musującym dla wszystkich gości 

Apartament dla Młodej Pary 

Pokrowce gratis dla Młodej Pary 

Brak opłat za własne alkohole i napoje zimne 

Wystrój świecami 

 
ZUPA 

 Rosół z kury z makaronem 
II DANIE 2,5 por./os. 

 

Rolada z indyka nadziewana serem camembert z żurawiną 

Kotlet de volaille 

Poznański zraz wieprzowy 

Kotlet  soute z pieczarkami 

 

DODATKI 

Ziemniaki, frytki, pyzy 

Bukiet surówek 3 rodzaje 

Bukiet Jarzyn na ciepło 3 rodzaje                                                                                
 

SŁODKI POCZĘSTUNEK 

Pieczywo cukiernicze 2p./os Np.(sernik, jabłecznik, babeczki owocowe) 

Kawa lub herbata Bez ograniczeń 

 

ZAKĄSKI ZIMNE + SAŁATKI 2,5 por./os. 

Schab z  musem chrzanowym 

Schab ze śliwką 

Rolada z kurczaka z serem i orzechami 

Indyk z owocami 

Szparagi w szynce 

Sałatka grecka 

Sałatka Cezar 

Pieczywo i masło 

Herbata 

23:30 Tort ( nie wliczone) możliwość domówienia 

Kawa lub herbata Bez ograniczeń 

1:30 ŚNIADANIE 1p./os. 

Barszcz czerwony 

Szaszłyki wieprzowe lub drobiowe 

Pikantne pałeczki z kurczaka 

Chrzan, musztarda 

Pieczywo, masło 
 

 

 

 

 

 

 

 



Cena: 190 zł/os.   (2015/2016r.) 
Staropolskie przywitanie chlebem i solą przez rodziców 

Toast winem musującym dla wszystkich gości 

Apartament dla Młodej Pary 

Brak opłat za własne alkohole i napoje zimne 

Wystrój świecami i kwiatami 

Pokrowce na krzesła dla wszystkich w prezencie 
 

ZUPA 

 Rosół z kury z makaronem 
II DANIE 3por./os. 

 

Rolada z piersi indyka ze szpinakiem, pomarańczami i rodzynkami 

Polędwiczki wieprzowe w sosie kurkowym 

Poznański zraz wieprzowy z sosem 

Kotlet de volaille 

Wieprzowina nadziewana musem z sera feta i dodatkiem kolorowego pieprzu 

Cordon Bleu 

 

 

DODATKI 

Ziemniaki, frytki, pyzy 

Bukiet surówek 3 rodzaje 

Bukiet jarzyn gotowanych 3 rodzaje 

 

SŁODKI POCZĘSTUNEK 

Deser Lodowy 

Pieczywo cukiernicze 2p/os. Np.(sernik, jabłecznik, babeczki owocowe) 

Owoce  sezonowe 200g na osobę 

Kawa lub herbata bez ograniczeń 

 

ZAKĄSKI ZIMNE + SAŁATKI 3 por./os. (zalecane 5 smaków) 

 

Polędwiczki wieprzowe w trzech smakach (pieprz kolorowy, koperek, zioła) 

Schab marynowany w otoczce z majeranku 

Schab z musem chrzanowym 

Rolada z polędwiczki wieprzowej z suszonym włoskim pomidorem i serem 

Rolada z kurczaka z serem i orzechami 

Indyk z owocami lub z nadzieniem grzybowym 

Szparagi w szynce 

Pstrąg w galarecie 

Sos tatarski 

        
Sałatka grecka 

Sałatka z wędzonym kurczakiem i serem camembert 

Pieczywo i masło 

23:30 Tort weselny 100 gram na osobę (smak do ustalenia) 

Kawa lub herbata Bez ograniczeń 
1:30 ŚNIADANIE 1,5 p./os. 

Barszcz czerwony 

Strogonoff z kurczaka 

Golonka gotowana z kapustą 

Łopatka marynowana pieczona w całości na kapuście 

Chrzan, musztarda, pieczywo, masło 

 

 

 

 



 

 

Cena: 250 zł/os.    (2015/2016r.) 
Staropolskie przywitanie chlebem i solą przez rodziców 

Toast winem musującym dla wszystkich gości 

Apartament dla Młodej Pary 

Pokoje dla rodziców gratis 

Brak opłat za własne alkohole i napoje zimne 

Wystrój świecami i kwiatami 

Pokrowce na krzesła dla wszystkich w prezencie 

 

ZAKĄSKA 

Wędzony pstrąg z musem z czerwonej cebuli 

ZUPA 

Rosół z kury z makaronem lub zupa borowikowa 

 

II DANIE 3,5 por./os. 
Rolada z kurczaka z dodatkiem szpinaku sera Gorgonzola i suszonym pomidorem na słońcu 

Pieczone udko kacze z brzoskwinią i żurawiną 

Polędwiczki wieprzowe z kurkami w śmietanie 

Soczyste polędwiczki wieprzowe z wykwintnym sosem wiśniowym 

Polędwica wołowa na sposób angielski 

Poznański zraz wołowy 

Pieczony filet z łososia w migdałach 

Dorsz z sosem serowo - pieczarkowym 

 

DODATKI 

Ziemniaki gotowane i pieczone, frytki, pyzy 

Bukiet surówek 3 rodzaje 

Bukiet jarzyn 3 rodzaje 

 

SŁODKI POCZĘSTUNEK 

Lody waniliowe z ciepłymi malinami 

Pieczywo cukiernicze 2p/os. (smaki do ustalenia) 

Owoce  sezonowe 200g na osobę 

Kawa lub herbata bez ograniczeń 
 

ZAKĄSKI ZIMNE + SAŁATKI 3,5 por./os. (zalecane max 6 smaków) 

 

Polędwiczki wieprzowe w trzech smakach (pieprz kolorowy, koperek, zioła) 

Schab marynowany w otoczce z majeranku 

Schab ze śliwką 

Schab z musem chrzanowym 

Rolada z polędwiczki wieprzowej z suszonym włoskim pomidorem i serem 

Rolada z kurczaka z serem i orzechami 

Indyk z owocami lub nadzieniem grzybowym 

Wiejska wędzona szynka na ananasie 

Łosoś w galarecie 

Sosy; tatarski, cumberland, czosnkowy 

Sałatka grecka 

Sałatka cezar 

Pomidory z mozarellą 

Sałatka Szefa kuchni 

Pieczywo i masło 

Barszcz czerwony 

Szynka pieczona w całości z kapustą zasmażaną porcjowana przez  kucharza 
23:30  Kawa, herbata bez ograniczeń Tort weselny 100 gram na osobę (smak do ustalenia) 

 

1:30 ŚNIADANIE 1p./os. 

 

pierś indyka pieczona w sosie śmietankowym z suszonymi owocami 



szaszłyki wieprzowe z boczkiem i papryką 

żurek 

 

 

 

 

 

 

 

 

DODATKOWO MOŻNA ZAMÓWIĆ 

 

 

 

 

Ślub w parku z wystrojem                                  

2500zł 

(Dla wesel organizowanych w Pałacyku pod Lipami super niższa cena)            
(krzesła Młoda Para, ikebana , 50 krzeseł, 2 ikebany na wejście,czerwony dywan 

namiot, bramki 2szt) 

Wystrój kościoła               1000zł 

(ubranie krzeseł, ikebana na ołtarz, świece na wejściu, przybranie ławek)    

   
Wystrój sali w obiekcie Pakiet mini                                                 

475zł 

(1x ikebana, 5 wazonów z kwiatami) 

Wystrój sali w obiekcie pakiet złoty                                                

1500zł 

(1x ikebana, 5 wazonów z kwiatami, bramka, wejście do Sali, 
pokrowce dla 50os., świece w ogrodzie, Fontanna w świecach, pochodnie 

Atrakcje kulinarne: 

    a)Stragan własnych wyrobów: ryby, szynki, kiełbasy .                           od         1300zł 
Kucharz serwuje prosto z wędzarni.     

Czas przygotowanie minimum 2 tygodnie (200 g na osobę)            

   

   b) Stragan staropolskich wędlin, kiełbas i serów z gorącym                                                                                   900 zł 
       chlebem, smalcem i na dokładkę ogórek kiszony,a na trawienie miodówka     

         
  c)Gorące przekąski podane na stole szwedzkim np. strogonoff,                                       40 porcji 700 zł 
      polędwiczki wieprzowe owinięte boczkiem z sosem  żurawinowym, 
     śliwki z boczkiem, indyk z curry i z ananasem            
    d) Jesiotr pieczony w całości z ziołami i odrobiną koniaku                                            280 zł 
    e) Jesiotr wędzony w całości z butelczyną cytrynówki (0,5l)                              350 zł 
    f) Cały szczupak lub sandacz na sałatce                                  (koszt do ustalenia) 
    g) Gęś faszerowana owocami podana z czerwoną kapustą                                                     1szt na 8 – 10 osób 160 zł                                                     
    h) Szynka pieczona płonąca w całości i porcjowana przez kucharza                                          80zł/kg                                                                            
    i) Udźce wieprzowe, z dzika, jagnięcia (mogą być wędzone)                                                         (koszt do ustalenia)                                                      
    j) Prosię w całości z kaszą i pysznym sosem                                                                                                  20zł/os                  
    k) Śniadanie w formie grilla podawane w parku                                                                (koszt i rodzaj do ustalenia)

   

    
5.Wystrój: 

Białe gołębie                                                                                                                                                           ok. 250zł                                                                                                                                                                                           
Pokazy barmańskie                                                                                                                                                 od 1500zł                                                                                                                                               
Wypuszczanie motyli egzotycznych                                                                                                                 do ustalenia                                                                                                                      
Zdjęcia w 4,5h parku                                                                                                                                         

bezpłatnie

  
 
 
Wystrój żywymi kwiatami:      kielich lub ikebana                                                                                 od 65-…zł/szt 
                                                    Serce-  lub bramka                                           150 zł 



 

 

 

 

 

 

 

 

POKROWCE NA KRZESLA                6zł/szt 
(Młoda Para gratis) 

Kosze kwiatów przed wejściem                                              (cena zależy od wielkości)                                                                             

  
Wejście do  Sali na biało z żywymi kwiatami                           180zł 
(małe stroiki przypięte do materiału)                                                                                  

 

6.Dodatkowe atrakcje: 

Możliwość zorganizowania wieczoru kawalerskiego, 

panieńskiego oraz poprawin      koszt według indywidualnych ustaleń 
Parking dozorowany               230zł 
Parking bez dozoru          bezpłatnie 
Ekskluzywna bryczka z końmi         od 1500 zł 
Pokaz sztucznych ogni          od 1500 zł 
Kuc z bryczką 1 godz.          ,         350 zł 
Armata na salwy                 do ustalenia 

Mini zoo i plac zabaw           bezpłatnie 

 
Zdjęcia z Kropką            bezcenne 
Możliwość wynajęcia całego terenu według indywidualnych uzgodnień 

           

7.Pokoje hotelowe: 

koszt noclegu w pokojach 2,3,4 i 5 osobowych                              60zł/os.  koszt 

noclegu w pokojach 1 osobowych                         99zł                                                                                                    
Śniadanie dla gości weselnych                                          15-25zł        

                                                                       

NIE POBIERAMY OPŁAT 
KORKOWEGO 

ORAZ 
WYNAJMU SALI 

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen 
                                                                                    
2015/2016r

 
 
                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


