Marzysz, by ten dzień zyskał wyjątkową oprawę? Powierzając nam organizację wesela masz pewność, że Twoi Goście
zapamiętają je na długo.
Malownicze otoczenie. Zalew, plaża i las stanowią doskonałe tło Waszego wesela. O ile przyjemniej jest wyjść aby
zaczerpnąć świeżego leśnego powietrza i podziwiać piękno natury z dala od miejskiego zgiełku i ruchliwych ulic.

Chlebek na powitanie Młodej Pary
Wino musujące na powitanie gości
Apartament dla Młodej Pary
Zaproszenie na romantyczną kolację w I rocznice ślubu
Bon o wartości 100 zł na tort ślubny do Atelier Słodkości
Rabat na nocleg dla gości weselnych 15-20%
Sesja zdjęciowa Tylko dla naszych Par Młodych możliwość wykonania sesji zdjęciowych
(narzeczeńska, poślubna) na naszym terenie

MENU

Zupa
Danie główne: półmiskowa 8 rodzajów mięs
oraz kluski śląskie + 3 rodzaje surówek oraz kapusta
zasmażana, 3 gorące kolacje serwowane
Deser
Bufet Zimny
Półmisek wędlin z naszej wędzarni
Półmisek serów z żurawiną
Półmisek smażonych owoców morza
Śledzie w sosie śmietanowym z cebulą
Ryba po grecku
Tymbaliki drobiowe
Rolada szpinakowa z łososiem
Rolada serowa z jajkiem
Volawente z pastą serową
Jajeczka faszerowane
Rolada z tortilli
Mini babeczki z różnymi musami
3 rodzaje sałatek
3 rodzaje tart
Mix pieczywa
+ ziemniaki

Bufet Słodkości
Szarlotka z jabłkami i cynamonem
Tradycyjny sernik
Makowiec
Piernik z powidłem i kremem śmietanowym
Kruche ciasteczka
Sezonowe owoce filetowane
Fontanna czekoladowa z owocami
PAKIET NAPOI NIELIMITOWANYCH
Napoje gazowane 0,2l: pepsi, mirinda, 7up
Soki owocowe 100%
Woda mineralna
Bufet kawa/ herbata
Dodatkowo oferujemy atrakcje dla najmłodszych:
Park linowy (w okresie kwiecień-wrzesień)
Zewnętrzny plac zabaw

Koszt organizacji wesela jednodniowego to 295 zł osoba dorosła
Dzieci w przedziale wiekowym 6-12 lat - 50% ceny
Dzieci w przedziale wiekowym 0-5 lat - Gratis!!!
Wiemy, jak ważny jest ten dzień. Każdej Parze poświęcamy czas indywidualnie ustalając menu (możliwość dostosowania
menu pod diety). Jesteśmy otwarci na propozycje, sugestie oraz Wasze gusta! Nasi kucharze zadbają, by doznania kulinarne
dorównały tym duchowym. Słyniemy z tego, że nasze potrawy usatysfakcjonują najbardziej wymagających.

WIEJSKI STÓŁ
schab wędzony, karkówka wędzona, kiełbasa wiejska, pasztet wiejski, salceson, żeberka wędzone, smalczyk ze skwarkami,
ogórki kiszone, chrzan, krewetki z sosem ogrodowym
Koszt: do 100 os. -2500 zł; do 150 os. -3200 zł; do 200 os. - 3800 zł
SŁODKI STÓŁ TZW. CANDVBAR
beza pavlowa z owocami, panna cotta z sosem owocowym, deser sernik na zimno malina w białe czekoladzie, deser
nutellowy, deser mango marakuja i granat, donat snickers, muffinka raffaello, cake pops malinowy, lód owoce leśne i oreo,
ptyś pomarańczowy z czekoladową kruszonką, mini tarta adwokatowa, ekler solony karmel
Koszt: do 100 os. -2500 zł," do 150 os. -3200 zł; do 200 os. - 3800 zł
DRINK BAR
Barman serwujący kolorowe drinki; alkohole, dodatki, obsługa
Koszt: do 100 os. - 3500 zł; do 150 os. - 4200 zł; do 200 os. - 4900 zł
Pakiet alkoholi: wódka, wino białe/czerwone, piwo lane z beczki
Koszt: 65 zł/os. pełnoletnia
STÓŁ SUSHI
Koszt: do 100 os. -2500 zł," do 150 os. - 3100 zł; do 200 os. -3500 zł
MULTIMEDIA
uruchomienie projektorów multimedialnych oraz oświetlenia scenicznego (w obrębie sceny - parkietu do tańca) które
nadadzą imprezie jeszcze bardziej wyjątkowego klimatu (z projektorów multimedialnych możliwe jest wyświetlanie przez
całą noc wszelkich prezentacji, zdjęć czy innych tematycznych animacji) oraz dodatkowo ciężki dym w połączeniu
z rozsuwaną kurtyną i opuszczanymz sufitu tortem
Koszt - 2500 zł za całę noc lub 1500 zł za oprawę tylko do pierwszego tańca
ŚLUB W PLENERZE
Udostępnienie miejsca koszt - 1500 zł

Wiosną optymistycznie zielono,
latem złota plaża i zachody słońca,
jesienią kolorowe liście drzew,
zimą baśniowy, śnieżny krajobraz.
Różnorodność terenu pozwala na uzyskanie oryginalnych kadrów i stworzenie niesamowitej
pamiątki.
Zobacz jak wygląda nasz obiekt oraz jakie imprezy m.in. organizujemy:
https://www.youtube.com/watch?v =Aql8lwsbf0l&t= 6s
https://www.youtube.com/watch?v =gUliDBCCCDQ
https://grandchotowa.pl/wirtualny-spacer/

Gwarantujemy wsparcie w kompleksowej organizacji wesela.
Bądź gościem na własnym weselu !
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