Dysponujemy:
* Salą w Piwnicy Starej Winiarni XVIII-wiecznego Pałacu Myśliwskiego - do 90 osób
* Salą Kanclerza von Bismarcka Pałacu Myśliwskiego - do 30 osób
* Weselnym namiotem w pałacowym parku – do 200 osób

Pakiet Platynowy
W cenie
* Autokar dla gości weselnych (do 50 km i powyżej 60 osób)
* Sesja fotograficzna Nowożeńców w pałacu, parku i nad jeziorem
* Strojenie sali
* Apartament dla Nowożeńców oraz pobyt w pierwszą rocznicę ślubu
* Jesiotr pieczony
* Płonące lody dla Pary Młodej
* Serwis kawowy
* Stół wiejski (powyżej 70 osób)
* Kapela folkowa na powitanie gości (powyżej 70 osób)

Menu propozycja
I
Rosół z bażantów z makaronem ręcznie robionym
II
Półmiski mięs do wyboru:
antrykot drobiowy, schab w sosie własnym, de volaile z drobiu, kaczka pieczona,
kotlet mielony z pieczarkami, kotlet królewski , gołąbki (4 szt/os)
Zrazy w sosie własnym
Polędwiczki z kurkami
Ziemniaki, frytki, kluski śląskie (do wyboru)
Surówki: rukola z żurawiną i fetą lub bukiet surówek

III
Żurek z jajkiem i białą kiełbasą na talerzyku chlebowym
IV
Flaki prosto z garnka lub zupa gulaszowa
V
Barszcz czerwony z ziarnkiem pieprzu
Pasztecik francuski
alternatywnie zupa gulaszowa lub meksykańska mocno pikantna
VI
Szaszłyki prosto z rusztu
VII
Bigos z dziczyzną na podgrzewaczach
VIII
Zimny bufet:
schaby na różne sposoby,
kalafior nadziewany warzywami
frutti di mare, śledzik w 3 smakach
jajka faszerowane kawiorem (w zależności od pory roku)
IX
Stół wiejski:
półmiski pieczonych/wędzonych mięs i wędlin
wieszak z kiełbasami
smalczyk z ogórkiem
X
Sałatki do wyboru (3):
sałatka karaibska z ananasem na słodko
sałatka z ryżem i kurczakiem wędzonym
sałatka z tuńczykiem, zieloną bazylią i parmezanem
pomidory nadziewane sałatką warzywną
muszle nadziewane sałatką z tuńczyka
XI
Dodatki:
półmiski świeżych warzyw, roladki chrzanowe warzywne/z łososiem, carpaccio z buraka
XII
Deser lodowy (dla Pary Młodej płonące lody)
XII
Atrakcja wieczoru:
jesiotr pieczony w całości

XIII
Serwis kawowy
XIV
Owoce
XV
Fontanna czekoladowa

Pakiet Złoty
W cenie
* Strojenie sali
* Apartament dla Nowożeńców
* Serwis kawowy

Menu propozycja
I
Wiejski rosół z drobiu ze swojskim makaronem
II
Półmiski mięs:
antrykot drobiowy, schab w sosie własnym, de volaile z drobiu, kotlet mielony z
pieczarkami, kotlet schabowy, kotlet królewski, pieczone udko kurczaka (4 szt/os)
Zrazy w sosie
Ziemniaki , frytki (do wyboru)
Bukiet surówek
III
Żurek z jajkiem i białą kiełbasą na talerzu chlebowym
IV
Barszcz czerwony z ziarnkiem pieprzu, pasztecik francuski
V
Grillowane szaszłyki prosto z rusztu
VI
Bigos na podgrzewaczach, kurczak pieczony

VI
Zimny bufet:
schaby na różne sposoby,
kalafior nadziewany

galarety drobiowe
śledzik w 3 smakach
jajka faszerowane
dwie sałatki do wyboru:
sałatka karaibska z ananasem na słodko
sałatka z ryżem i kurczakiem wędzonym
sałatka z tuńczykiem, zieloną bazylią i parmezanem
pomidory nadziewane sałatką warzywną
VII
Dodatki:
półmiski świeżych warzyw, roladki chrzanowe warzywne/z łososiem, carpaccio z buraka
VIII
Atrakcja wieczoru:
szczupak pieczony w całości alternatywnie tołpyga
IX
Serwis kawowy

Pakiet Srebrny
W cenie
* strojenie Sali
* serwis kawowy

Menu propozycja
* obiad trzydaniowy
* deser
* zimny bufet (pięć różnych potraw)

INFORMACJE
1. Rezerwacja terminu wymaga podpisania umowy i wpłaty 1000 zł zadatku
2. Alkohole, ciasta, torty, napoje są w gestii zamawiającego (można zlecić zakup w/w produktów)
3. Nie pobieramy opłat tzw. korkowych
4. Istnieje możliwość indywidualnej kompozycji menu
5. Dzieci do lat 5 gratis, zaś do lat 12 połowa ustalonej stawki

POPRAWINY
- w formie biesiady w parku pałacowym
- pieczony dzik, prosię lub jagnię (specjalność pałacu)

Sala starej winiarni:
Klimatyczna sala posiada około 200 m2
powierzchni w cegle i kamieniu.
Ambitne oczekiwania realizujemy we
współpracy ze studiem ślubnym, które
specjalizuje się za dopłatą w strojeniach sal i
kościołów.

Cena za osobę powyżej 60 osób
* Pakiet Srebrny - 140 zł
* Pakiet Złoty - 160 zł
* Pakiet Platynowy - 190 zł
* Przyjęcia weselne – namioty w pałacowym parku - 200 zł
* Poprawiny tradycyjne - 60 zł
* Poprawiny w formie biesiady - 70 zł
Cena uzależniona od liczby osób i menu
Nadto:
* Preferencyjna cena noclegów dla gości weselnych 80 zł, dostawka 40 zł
* Doskonałe jedzenie
* Na zamówienie dania wegetariańskie/wegańskie
* Pomoc w doborze sprawdzonych DJ i zespołów
* Niepowtarzalny klimat miejsca i charakter zabytkowej Sali
Dodatkowo płatne:
budka fotograficzna, stroje z minionej epoki, bryczka, samochód retro, dzik pieczony,
fontanna czekoladowa, pokaz fajerwerków, kapela folkowa

.

