
OOOFFFEEERRRTTTAAA   WWWEEESSSEEELLLNNNAAA   

RRREEESSSTTTAAAUUURRRAAACCCJJJIII   „„„RRREEEZZZYYYDDDEEENNNTTT”””   
 Szanowni Nowożeńcy! 

Pragniemy spełnić Państwa oczekiwania związane z tym wyjątkowym dniem  

w Państwa życiu, którym jest dzień ceremonii zaślubin. Możemy zapewnić,  

że przyjęcie weselne zorganizowane w naszej restauracji pozostanie w 

Państwa pamięci oraz wszystkich gości weselnych, jako najbardziej 

eleganckie, niepowtarzalne i dopracowane w każdym najmniejszym nawet 

detalu. Sukces, jakim jest dla nas zadowolenie Młodej Pary oraz wszystkich 

gości weselnych zawdzięczamy naszemu profesjonalnemu podejściu do 

organizacji przyjęć weselnych. Cechujemy się również indywidualnym 

sposobem podejścia do każdego z naszych klientów, licząc się z jego 

potrzebami i wymaganiami związanymi z wyjątkowością tego dnia. 

Dysponujemy przepięknie prezentującą się w całej swej okazałości Salą 

Balową, która idealnie wpasuje się w charakter przyjęcia weselnego ze 

względu na swoją wielkość oraz wystrój utrzymany w nastrojowej stylistyce z 

zachowanymi zabytkowymi elementami architektury, które pozostawią 

niezapomniane wrażenie. Zapewniamy, oczywiście z wcześniejszym 

omówieniem Państwa potrzeb i oczekiwań, wystrój i dekorację  kwiatową 

oraz scenografię Sali Balowej m.in. plan ustawienia stołów, jak również 

przygotowanie winietek stołowych. W zależności od Państwa wymagań 

możemy zapewnić również profesjonalne nagłośnienie oraz oświetlenie. 

W zależności od przedstawienia nam rodzaju obchodzonych przez Państwa 

tradycji i zwyczajów weselnych związanych z powitaniem Młodej Pary na 

przyjęciu weselnym (np. powitanie chlebem i solą, kieliszki dla nowożeńców, 

toast z szampanem) jesteśmy w pełni gotowi spełnić Państwa oczekiwania 

związane z tym rytuałem i zapewnić odpowiednią oprawę muzyczną 

towarzyszącą tym zwyczajom. 



 

Zapewnimy Państwu doradztwo w sprawie menu weselnego z 

uwzględnieniem Państwa uwag i propozycji. Jesteśmy otwarci na Państwa 

pomysły i elastyczni w sprawie ewentualnych propozycji dotyczących 

serwowanych przez nas dań. Naszym priorytetem jest zaspokajanie potrzeb 

klienta oraz jego zadowolenie z naszych usług.  

Nasza propozycja menu weselnego zawiera się w cenie 150 zł na osobę. 

DANIE GŁÓWNE: 

Zupa (do wyboru 1 zestaw): 

o Rosół drobiowy z makaronem domowym 

o Bulion z naleśnikiem 

o Zupa krem 

 

Dania gorące (podawane na paterach – do wyboru 5 zestawów2szt/os): 

 

o Kaczka pieczona z jabłkami 

o Pieczeń z karkówki 

o Rolada śląska 

o Udko pieczone 

o Pstrąg z pieca 

o Roladki z indyka 

o Medaliony z polędwiczek wieprzowych 

o Medaliony z warzyw (opcja wegetariańska) 

 

Dodatki: 

 

o Ziemniaki 

o Kluski śląskie  + sos pieczeniowy 

o Kapusta czerwona podawana  na ciepło 
o Surówka z białej kapusty 
o Surówka z marchewki 

o Buraczki zasmażane lub bukiet warzyw na parze 
 



 
DESER: 

 
Do wyboru 1 zestaw: 

 

o Brzoskwiniowa melodia (mus brzoskwiniowy z bitą śmietaną  

podawany w pucharze) 

o Deser lodowy z bitą śmietaną (różne smaki podawany w pucharze) 

o Panna cotta 

 

NAPOJE GORĄCE I ZIMNE ORAZ CIASTO: 

 

o Szampan na powitanie Gości na koszt lokalu 

o Kawa i herbata podawana w termosach wraz z ciastem  

(dostępna również na stołach bocznych w trakcie całego przyjęcia) 

o Napoje zimne – soki, woda gazowana i niegazowana bez ograniczeń 

o Napoje zimne, gazowane – Cola, Fanta, Sprite wg. zużycia – 8zł za litr 

o Wszystkie inne alkohole nie uwzględnione w cenie 

o Ciasta: sernik, ciasto owocowe, (po dwie sztuki na osobę) 

 

KOLACJA I: 

 

Do wyboru 5 zestawów 1,5szt/os : 
 

o Kieszonka schabowa z grzybami 

o Kotlet schabowy z pieczarkami 

o Kotlet de volaille 

o Pierś z kurczaka nadziewana brokułami 

o Golonko pieczone 

o Szaszłyk drobiowy lub wieprzowy 
o Frytki, ziemniaki puree, surówka z kapusty pekińskiej 

o Placki ziemniaczane 
 

 
 
 
 



 
 

KOLACJA II: 
 

Do wyboru 1 zestaw: 
 

o Bogracz węgierski 

o Strogonoff 

o Żurek 

o Flaczki 
 

KOLACJA III: 
 

o Barszcz czerwony (krokiet-1szt lub paszteciki-1,5szt do wyboru na os.) 

 

ZAKĄSKI I PRZYSTAWKI: 

 

Do wyboru 6 zestawów: 

 
o Półmisek swojskich wędlin i mięs pieczystych 

o Roladki szynkowe w galarecie 

o Galaretki drobiowe i warzywne 

o Galantyna drobiowa z dodatkami 

o Pałki drobiowe w płatkach z dipem czosnkowo-pomidorowym 

o Tatar 

o Patera serów i koreczków 

o Kąski szpinakowe 

o Jajka faszerowane 

o Śledzik w śmietanie lub oleju 

o Sałatka jarzynowa 

o Sałatka grecka 

o Sałatka gyros 

 
Do przystawek i kolacji podajemy pieczywo oraz dodatki. 

 
 
 



 
 
 

DODATKOWE OPCJE PŁATNE: 
 

o Patery z owocami – 30zł za paterę 

o Tort weselny –  cena do uzgodnienia 

o Wiejski stół (stół staropolski) – stół, na którym goszczą typowo polskie 
dania i potrawy: szynka z nogą, smalec, ogórki kiszone lub małosolne, 

wędzone kiełbasy i wędliny – cena do uzgodnienia.  

 

Przed restauracją znajduje się ogródek, w którym można usiąść, 

odpocząć i wypić zimny napój na świeżym powietrzu, podziwiając 

przy tym otaczającą zieleń. W pobliżu restauracji znajduje się 

również bezpłatny parking. 

W naszej restauracji pracuje wykwalifikowany personel, który 

profesjonalnie zaopiekuje się Państwem oraz Państwa gośćmi. 

Mamy nadzieję, że nasza oferta przyciągnęła Państwa uwagę i 

zdecydują się Państwo na współpracę. W razie pojawienia się ja

 kichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do skontaktowania 

się z nami pod numerem +48 604 063 821. Zapewniamy raz jeszcze, 

że niezwykły klimat miejsca oraz atmosfera panująca w stylowych 

wnętrzach naszej restauracji utkwią w Państwa pamięci na bardzo 

długo i będą źródłem niezapomnianych wrażeń. 

   

SSSEEERRRDDDEEECCCZZZNNNIIIEEE   

ZZZAAAPPPRRRAAASSSZZZAAAMMMYYY   !!!!!!!!! 


