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OFERTA WESELNA 2010 OFERTA WESELNA 2010 

MENU NA PRZYJĘCIA WESELNE:

OBIAD
Przystawka ( do wyboru ) *

Caprese – mozzarella z pomidorami i szczypta bazylii
Plastry łososia wędzonego na sałacie lodowej – sos tatarski

Szynka parmeńska na melonie 
Galaretki drobiowe – sos tatarki – cytryna 

Tatar z łososia – jajka przepiórcze
Rolada z szynki nadziewana pasta jajeczna 

Oscypek wędzony na maśle z grzankami czosnkowymi
Koktajl krewetkowy z oliwa z oliwek

Schab nadziewany śliwka 
Pasztet na dziko z żurawiną

    Zupa ( do wyboru )
Tradycyjny rosół z kury 

Krem z borowików z groszkiem ptysiowym
Krem brokułowy z płatkami migdałów

Krem cebulowy z chrupiącymi grzankami
Zupa z prawdziwków z domowymi łazankami

Barszczyk czerwony z uszkami
Rosół z kołdunami

Zurek po staropolsku
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MENU NA PRZYJĘCIA WESELNE:

GŁÓWNE DANIE ( do wyboru 2 rodzaje mięs )

Kurczak faszerowany szynką parmeńską i serem mozzarella
Eskalopki cielęce 

Schab pieczony w całości w sosie własnym
Polędwiczki wieprzowe w sosie z zielonego pieprzu

Schab faszerowany borowikami 

DODATKI ( do wyboru )

Ziemniaki młode posypane koperkiem
Półksiężyce opiekane 

Frytki
Gniocchi – kluseczki

Kluski śląskie
Dufinki

Mizeria ze śmietaną
Ćwikła z chrzanem

Pomidor z cebulką na ostro

Surówki: 
z selera 

z czerwonej kapusty
z marchwi

z białej kapusty
z kiszonej kapusty
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MENU NA PRZYJĘCIA WESELNE:

DESER ( do wyboru )*

Lody czekoladowe polane sosem malinowym
Szarlotka na ciepło z lodami

Strudel wiedeński
Lody różane z płatkami róż

Świeże owoce z bitą śmietaną i likierem
Banan split – banan + polewa karmelowa + lody 

BUFET ZIMNY ( do wyboru )
Wędliny

Misa pieczone – cztery rodzaje 
Galaretki drobiowe 

Plastry łososie wędzonego
Śledzie w śmietanie 
Śledzie po japońsku

Śledzie w oleju
Korki śledziowe 
Sałatka grecka

Sałatka z kurczaka z sosem czosnkowym
Sałatka z pora

Sałatka z tuńczykiem
Śliwki w boczku

Lustro serów żółtych i pleśniowych posypanych orzechami i oliwkami
Ryba po grecku 
Ryba w zalewie

Sosy – chrzanowy, musztardowy, czosnkowy

ZIMNY BUFET  MOŻNA ZAMIENIĆ NA ZAGRODE WIEJSKĄ 
( dopłata od osoby do uzgodnienia )
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MENU NA PRZYJĘCIA WESELNE:

   

BUFET SŁODKI *

Ciasteczka koktajlowe
Serniczki

Szarlotki domowe 
Fontanna czekoladowa z owocami

I  DANIE CIEPŁE  

Schab faszerowany szparagami – półksiężyce ziemniaczane
Zrazy wołowe po śląsku – modra kapusta – kluski śląskie

Cielęcina podduszona ze śliwką – kluseczki – surówka
Sola ze szparagami – ryż biały – surówka

II DANIE CIEPŁE 

Cielęcina po wiedeńsku z plackami wiedeńskimi 
Schab faszerowany borowikami – kluseczki – surówka

Cielęcina z zielonym pieprzem i pieczarkami – półksiężyce

III DANIE CIPŁE

Strogonow
Barszczyk z krokiecikiem

Pasztecik z barszczem
Pikantna zupa gulaszowa

Żurek

MENU DO UZGODNIENIA INDYWIDUALNIE Z KAŻDĄ PARĄ MŁODĄ

*  NIE DOTYCZY MENU PODSTAWOWEGO
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MENU NA PRZYJĘCIA WESELNE:

 MENU PODSTAWOWE – cena zawiera:

Obiad ( bez przystawki )
Bufet zimny 

3 dania cieple
Owoce na stól

Napoje Coca coli - ( 3 na osobę )
Kawa, herbata - bez ograniczeń

Zakup alkoholu po cenie detalicznej
Przywitanie Nowożeńców chlebem i sola 

Obsługa kelnerska przez całe wesele
Przygotowanie i ustawienie sal

Czerwony dywan na wejście 
Obrusy i serwetki

Przywieszki do stołów
Pokrowce na krzesła w kolorze écru

Wypożyczenie oświetlenia na stoły ( świeczniki )
Kwiaty na stół 

Udostępnienie pokoiku z sejfem
Obsługę techniczna 

Serwis sprzątający w czasie trwania imprezy
Parking na 40 samochodów, możliwy wjazd autokaru

Szatnia dla gości

Udostępnienie Zespołu Pałacowo – Parkowego celem wykonania pamiątkowych fotografii
Udostępnienie „Restauracji w ogrodzie” i tarasu ( tylko latem ) 
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MENU NA PRZYJĘCIA WESELNE:
MENU ROZSZERZONE – cena zawiera:

Przystawka
Obiad 
Deser 

Bufet zimny 
Bufet słodki – ciasteczka bankietowe, ciasteczka koktajlowe, fontanna czekoladowa z owocami

3 dania ciepłe
Owoce na stoły

Owoce sezonowe
Napoje Coca coli - ( 3 na osobę )
Kawa, herbata - bez ograniczeń

Woda mineralna – bez ograniczeń
Soki owocowe - bez ograniczeń

Zakup alkoholu po cenie detalicznej
Przywitanie Nowożeńców chlebem i sola

Obsługę kelnerską przez całe wesele
Przygotowanie i ustawienie sal

Czerwony dywan na wejście 
Obrusy i serwetki

Przywieszki do stołów
Pokrowce na krzesła w kolorze écru

Wypożyczenie oświetlenia na stoły ( świeczniki )
Kwiaty na stoły

Udostępnienie pokoiku z sejfem
Obsługę techniczna 

Serwis sprzątający w czasie trwania imprezy
Parking na 40 samochodów, możliwy wjazd autokaru

Szatnia dla gości
Udostępnienie Zespołu Pałacowo – Parkowego celem wykonania pamiątkowych fotografii
Wypożyczenie stałych elementów dekoracyjnych do „Restauracji w  ogrodzie” ( lampiony )

Udostępnienie „Restauracji w ogrodzie” i tarasu ( tylko latem ) 
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MENU NA PRZYJĘCIA WESELNE:

ALKOHOL

1.W restauracji :
- oferujemy pomoc przy zakupie każdego rodzaju alkoholu po cenie detalicznej.

   ( wódka, wino, whisky, koniak, vermuth, likiery )
2.We własnym zakresie:

- nie pobieramy korkowego
- należy przedstawić dowód zakupu alkoholu.

3. Beczka piwa – do uzgodnienia
4.„OPEN BAR” - egzotyka smaków – profesjonalny barman serwuje wyszukane drinki.

GRILL

Istnieje możliwość zamiany pierwszego lub drugiego ciepłego posiłku 
na grill:  dopłata 10 zł/os.

NOCLEG

      Jeżeli zdecydują się Państwo na organizacje przyjęcia weselnego 
w naszej restauracji proponujemy nocleg w Hotelu „LIR” *** 

gdzie mają Państwo zniżkę.  Pokój 1os. - 80 zł.



CENNIK NA ROK 2010

Menu podstawowe – 170 zł/os.

Menu rozszerzone – 200 zł/os.

Przy organizacji przyjęcia weselnego otrzymują Państwo 20 % rabatu 
na dekorację sali weselnej, kościoła, i wynajem samochodu z dekoracją.
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MENU NA PRZYJĘCIA WESELNE:



FABRYKA śLUBÓW
PROPONUJEMY KOMPLEKSOWĄ 
ORGANIZACJĘ ŚLUBU I WESELA

możliwość rozstawienia namiotów weselnych w parku na ok. 200 osób
doskonały catering z restauracji „Dwór Zieleniewskich”

dekoracje kwiatowe – wykonane przez dyplomowaną florystkę

Joanna Żądło – konsultant ślubny pracowni florystycznej 
„FABRYKA ŚLUBÓW”  www.lir-portal.pl oferuje państwu:

Bogatą i różnorodną kolekcję materiałów dekoracyjnych
Autorskie artystyczne dekoracje kościoła i miejsca ceremonii

Dekoracje pojazdów 
Kompozycje kwiatowe dla rodziców 

Tablo i winietki
Podziękowania dla gośći 

Możliwość zaprojektowania indywidualnej autorskiej dekoracji 
liczne atrakcje ( pokazy sztucznych ogni laserowe, teatr ognia, występy magików,

 tancerzy, mimów, zespołów folklorystycznych, znanych artystów)
wesele tematyczne np. w stylu amerykańskim, biesiadnym itd.

usługę private concierge – prywatnego asystenta Młodej Pary, który jest 
do ich wyłącznej dyspozycji opiekę naszych wykwalifikowanych konsultantów ślubnych

transport
eskorta motocykli

oprawa muzyczna fotografia 
videofilmowanie 

czekoladowa fontanna 
organizacja profesjonalnych stylizowanych sesji zdjęciowych

wynajem samochodów ( posiadamy CITROENA BL11 rocznik 1945 i BMW serii 7 rocznik 2007 )
na życzenie klienta realizujemy nietypowe zamówienia
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