Oferta organizacji przyjęcia weselnego w Zaciszu
Zdaj się na Nas i pozwól Nam zadbać o niezapomnianą atmosferę w tym szczególnym dniu

Z przyjemnością pomożemy Państwu zorganizować jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu, jakim
jest przyjęcie weselne. Oferujemy dwie sale różnej wielkości. Jedna przeznaczona dla przyjęć weselnych liczących
do 40 osób, druga jest idealna na przyjęcia weselne do 120 osób. Proponowane przez nas menu dostosowane
zostanie do Państwa potrzeb, a profesjonalna obsługa zapewni poczucie komfortu i bezpieczeństwa.
W celu omówienia oferty, zarezerwowania terminu uroczystości, ustalenia szczegółów prosimy o kontakt
z managerem pod numerem telefonu: 505 810 801.

Propozycja menu weselnego z poprawinami,
Powitanie chlebem i solą przez kelnerów lub rodziców. Na sali po złożeniu życzeń przez gości, dla każdego lampka szampana.
Po tradycyjnym tłuczeniu kieliszków na szczęście, gospodarze zapraszają do stołów.

Zupa:
o Rosół z makaronem
Danie Główne:
Trzy sztuki na osobę

o Potrawka
o Kotlet schabowy tradycyjny
o Zrazy wieprzowe
o Polędwiczka wieprzowa w miodzie z orzechami
o Pieczone pałki z kurczaka zaprawione miodem i sezamem
o Kotlet devolay z serem
o Udko z kaczki w jabłkach i żurawinie
o Ziemniaki gotowane z koprem, frytki
o Zestaw surówek, na ciepło: marchewka z groszkiem
Serwis kawowy na stole kawowym dostępnym od obiadu do końca trwania wesela:
o Kawa, herbata na stole kawowym b/o
o Ciasto ( nie jest w cenie)
Płyta zimna:
o Tymbaliki z łososiem lub kurczakiem
o Śledź po sułtańsku z rodzynkami i cebulką, śledzik po staropolsku pod pierzynką, śledź po meksykańsku
w ostrym sosie z dodatkiem papryki)
o Deska rozmaitości (pieczyste, faszerowane szynki, koreczki, sery, wędliny)
o Pieczony pasztet z żurawiną
o Rolada szpinakowa z wędzonym łososiem i chrzanowym mascarpone
o Smażone mini kotleciki mielone z sosami (sos: tatarski, czosnkowy – do wyboru)
o Jaja z pastą pieczarkową i kiełkami
o Sałatka jarzynowa tradycyjna
o Sałatka z grillowanym kurczakiem, kulkami mozzarelli i sosem winegret
o Pieczywo, masło
21:30-22:00:
o Żurek z białą kiełbasą i pieczonym ziemniakiem
o Pieczona karkówka z sosem chrzanowym
23:00:
o Tort (nie jest w cenie)
Północ:
o Oczepiny
1:30-2:00:
o Barszcz czerwony
o Pierogi z mięsem w sosie grzybowo-śmietanowym
Napoje:
Bez ograniczeń

o

Woda mineralna niegazowana z cytrynką, soki owocowe
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Godzina 4:00 koniec wesela

Cena obejmuje:


Koszt wynajęcia, przygotowania i ustawienia sali wraz z obsługą kelnerską



Bezpłatny parking



Szatnie dla Gości



Podstawową dekorację stołów: obrusy, świece, serwetki, białe pokrowce na krzesła



Powitanie winem musującym oraz chlebem i solą



Pełne menu:



Apartament dla nowożeńców



Poprawiny

Pozycje płatne wg życzenia:


Wynajęcie pokoi hotelowych lub całego hotelu
Nocleg dla gości weselnych
50 zł od osoby w pokoju 2 –osobowym
40 zł od osoby w pokoju 3-osobowym
Pokoje jednoosobowe oraz apartamenty płatne według aktualnego cennika
Miejsc hotelowych (łącznie z apartamentami - 68 (w tym 7 pokoi 2-osobowych,
14 pokoi 3-osobowych oraz 3 apartamenty 4 osobowe)
Śniadanie płatne 15 zł/os



Stół wiejski (wędliny, pasztet, chleb wiejski, salceson, smalec, ogórki) - 1000 zł



Dodatkowe porcje mięsa na poprawiny - 30zł/os



Owoce – 80 zł / patera



Szynka płonąca – 700 zł



Dzik lub prosiak – od 1 100 – 1 500 zł



Roll-bar 30l – 290 zł 50l – 490 zł



Wino od 30 zł za 0,7 l – karta win dostępna u managera



Napoje gazowane 1l – 8 zł (coca-cola, sprite)



Dodatkowe dekoracje sali – według życzenia - cena do uzgodnienia



Jeżeli wybierają Państwo opcje bez alkoholu, obowiązuje opłata korkowa w wysokości 10 zł /os
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Polecamy:
Kolejność losowa

Dj/Konferansjer:
 Kucharski Music tel. 695176732 http://www.kucharskimusic.pl/
 Majchrzak Paweł tel. 788349907 http://djloca.agencjamuzyczna.eu/
 Show Party Rafał Borowiak tel. 501580876
https://web.facebook.com/showpartykrajenka/?fref=ts
 Dawid Krzyk Tel. 698 355 829
 Stanisław Babiak tel. 510309800 http://pocztadjstanley.wixsite.com/djstanleypolska
 Music Agent Tel. 604592748 http://esunset.prv.pl/ (tu jest opcja tylko dj-a
jako Music Agent, proszę się skontaktować i zapytac o ofertę samego dj-a )
Zespół:
 Zespół A2 tel. 606 695 128 http://www.a2.pila.pl/
 Zespół Tomki tel. 691263338 https://web.facebook.com/zespoltomki?fref=ts
 Talizman tel: 502 251 519 http://www.talizman.info/
 Brzezińscy Zespół Lotos: Tel. 666 836 422
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007491849023&lst=100000451226282%3A100
007491849023%3A1485261208
 Zespół muzyczny No i Co: tel. 538123141 http://www.noico.pl/
 Zespół muzyczny ARRANGER Tel. 728454152 www.arranger.net.pl
Fotograf, kamerzysta:

Aparaton: tel. 663254234 http://aparaton.pl/

Kameon: tel. 663254234 http://www.kameon.pl/

Paula Klessa: tel. 725269633 https://web.facebook.com/KadryPauli/?_rdr

Fotomars: tel. 600 37 83 54 http://www.fotomars.pl/

Dodatkowe dekoracje sali:
 MGdekoracje Mariola Grabarczyk: tel. 508278597 http://dekoracje-mg.pl/
 Mateusz Grabarczyk Shine On: tel. 721032878 https://www.facebook.com/SHINE.ON.MG/
 Stokrotka: tel. 503613622 http://www.dekoracjestokrotka.pl/
 Dorado: tel. 697777126 http://dorado-zlotow.pl/

