
Menu Optima – propozycja
Powitanie Państwa Młodych chlebem i solą

Kieliszek Szampana – uroczyste rozpoczęcie zabawy
Obiad serwowany na paterach

Rosół tradycyjny
Rolady drobiowe faszerowane szpinakiem
Schab w sosie miodowo-musztardowym
Ziemniaczki, kluski śląskie, Zestaw surówekZiemniaczki, kluski śląskie, Zestaw surówek

Owoce filetowane
Przekąski zimne

Mini koreczki z mozzarellą, bazylią i pomidorkami koktajlowymi
Sałatka makaronowa z szynką, porem, marchewką / Sałatka z kurczakiem wędzonym i ananasem
Jajka faszerowane cukinią i żółtym serem / Mini torlle z łososiem wędzonym i chrzanem

Tymbaliki drobiowe / Śledzik z suszonymi pomidorami, na ostro
Boczek rolowany, schab faszerowany śliwką, karkówka pieczonaBoczek rolowany, schab faszerowany śliwką, karkówka pieczona

Pieczywo, masełko
Danie gorące na bufecie: Zupa gulaszowa
Danie gorące serwowane na paterach

Płonące  szaszłyki ze schabu  z sosem czosnkowym / Pieczone udka z kurczaka z pieczarkami
Danie gorące: Barszcz czerwony z kołdunami

Soki, woda, napoje, kawa, herbata – bez ograniczeń (podczas trwania imprezy)

Klimatyzowany lokal (na wyłączność do 9 godzin)
Teren z miejscami postojowymi
Ogród oraz pao z kominkami

Fontanna podświetlana nocą – od kwietnia do października
Kompleksowa obsługa imprezy

Aranżacja przy stołach biesiadnych lub okrągłych
Stała dekorację saliStała dekorację sali
Świece oraz serwetki

Kompozycja ze świeżych kwiatów na stole Państwa Młodych
Nocleg ze śniadaniem w apartamencie dla Młodej Pary

Udostępnienie sali na próby tańca (do 2h)
Powitanie chlebem i solą oraz szampanem

Obiad dwudaniowy
Danie gorące ok 22.00Danie gorące ok 22.00
Danie gorące ok 1.00

Danie extra w formie bufetu
Zimne przekąski – wiele rodzajów
Owoce sezonowe – filetowane

Soki 100%, wodę oraz napoje Coca-Cola, Fanta, Sprite
Kawa, herbata – bez ograniczeń

Lód w kostkachLód w kostkach

Tort, ciasta oraz alkohol (oprócz piwa) możecie Państwo dostarczyć we własnym zakresie bez dodatkowych opłat lub skorzystać z naszych propozycji 
– Pakiet Komfort / Pakiet Premium / Pakiet Vivat

… optymalna propozycja wesela, bogata we wszystko co niezbędne, dostępna przez cały rok

Przyjecie Optima,

Cena dla minimum 60 osób pełnopłatnych / Śniadanie od 35 pln / Poprawiny od 79 pln
Dzieci w wieku 4-12 lat, osoby z obsługi (zespół, kamerzysta, fotograf) – rabat 50% / Dzieci do 3 lat – bez opłat

Koszt na osobę
219 pln piątek / 235 pln sobota


