Oferta dodatkowa
Poprawiny (do godziny 13.00 - 18.00 tj. 5h) – ok. 95,00 zł/os. koszt uzależniony jest od ustalonego Menu obiadowego - obiad
dwudaniowy (zupa, mięso, dodatki, surówka)
Bufet z przekąskami z wesela, kawa z mleczkiem, herbata z cytryną
Opłata za każdą następną godzinę poprawin – 150,00 zł
Uroczyście serwowane przez naszego kucharza:
Płonący pieczony udziec wieprzowy z ziemniaczkami pieczonymi i kapustą zasmażaną
Płonące pieczone kaczki faszerowane z ziemniaczkami pieczonymi i buraczkami na gęsto
W ramach Dania 2 dopłata 25,00 zł/os. lub jako dodatkowy posiłek w trakcie Wesela lub Poprawin 45,00 zł/os.
Stół wiejski – 25,00zł/os. (ale nie mniej niż 1250,00 zł tj. 50os.)
Smalec wiejski, ogórki kiszone, kiełbasa swojska, szynka wiejska, salceson, kaszanka, chleb wiejski
Stół chłopski – 35,00 zł/os. (ale nie mniej niż 1750,00 zł tj. 50os.)
Udziec wieprzowy na zimno, swojska kiełbasa, boczek pieczony, salceson 2 rodzaje, kaszanka, smalec wiejski, ogórki kiszone, chleby
wiejskie i ziołowe wypiekane w naszym Gościńcu, 5l wina hiszpańskiego w beczce
Stół serowy – 40,00 zł/os. (ale nie mniej niż 2000,00 zł tj. 50 os.)
Sery pleśniowe, sery twarde, rolada drobiowo-serowa z pieczarkami, oliwki czarne, oliwki zielone, mozarella tradycyjna, mozarella
bazyliowa, patisony nadziewane serkiem feta, papryczki marynowane, bagietki.
Piwo z beczki – podłączona do rollbaru beczka piwa, szklanki do piwa, syrop malinowy
30l WARKA – 650,00 zł
Bufet lodowy – 1050,00 zł
3 kuwety lodów 5l (wybrane smaki), koktajl owocowy, bita śmietana, 2 polewy, rurki
Ciasta – 15,00 zł/os. – w cenie 1 blacha/15os.
Do wyboru: delikatne ciasto cytrynowe ze śmietanką, intensywnie czekoladowy snikers na biszkoptach, nasza
szarlotka pod bezową pianką, sernik tradycyjny z polewą czekoladową, sernik z owocami w cieście kakaowym,
serniko-makowiec z masą jabłkową, ciasto marchewkowe przekładane masą mascarpone, biszkopt ze śmietaną
i owocami sezonowymi pod galaretką i inne…

Ponadto
Pokój dla Pary Młodej GRATIS!
Obsługa wesela (d.j., orkiestra, fotograf) – 80% ceny wybranego Menu
Dzieci do lat 10 - 50% ceny wybranego Menu
5% zniżki na wybrane Menu (przy weselach powyżej 75 pełnopłatnych osób)
Bon upominkowy do wykorzystania w naszej restauracji lub Rodzinnej Olejarni (przy weselach powyżej 50
pełnopłatnych osób)
Pokoje dla gości weselnych (max. 50 osób) – 95,00 zł/os.(dodatkowo śniadanie 30,00 zł/os.)

Inne
Zadatek w wysokości 1000,00 zł jest podstawą rezerwacji terminu (bezzwrotny w przypadku rezygnacji)
3 miesięcy przed terminem Wesela następuje podpisanie Umowy – wstępne określenie liczby Gości i
wstępny wybór i wycena Menu Weselnego
3 tygodnie przed terminem Wesela następuje podpisanie Aneksu do Umowy – określenie dokładnej liczby
Gości oraz wyliczenie kosztu Wesela – wpłata 50% wyliczonej kwoty
do 1 dnia przed Weselem – wpłata pozostałej kwoty
Sala jest do Państwa dyspozycji od dnia poprzedzającego Wesele
Nie ma żadnych dodatkowych opłat i kosztów, także tych związanych z własnymi owocami, ciastami,
napojami zimnymi i alkoholem
ZASTRZEGAMY MOŻLIWOŚĆ ZMIANY KOSZTU IMPREZY DO +10%

