
To nasza firmowa kompozycja, ekskluzywna uczta weselna. Najlepszy wybór dla tych z Państwa, którzy chcą obsypać swoich 
Gości ogromną wdzięcznością. Nie zapomną o Was i o tym jak Ich ugościliście.

Pakiet Love Love zawiera wszystko co zawierają pozostałe Pakiety. Uroczystość dodatkowo urozmaicona jest o fontannę czekoladową, Candy 
Bar, gdzie znajdą się koktajlowe słodkości i wysokiej jakości praliny, kącik wiejski ze staropolskimi wyrobami, bufet alkoholi, w tym whisky, rum, 
wytrawne wina, setki porcji wykwintnych zakąsek oraz dań gorących, egzotyczne owoce, desery lodowe dla dzieci, wiele rodzajów ciast, 
wystawny tort z wystrzałami, bez ograniczeń wszelkie napoje gazowane, soki tłoczone, nie z koncentratu,
rześkie lemoniady z owoców, kawa z ekspresów świeżo mielona, wielosmakowe ekologiczne herbaty.
Sala zaaranżowana według życzenia, krzesła ubrane w eleganckie pokrowce…

…pozostańcie w beztroskim nastroju, zaufajcie naszemu doświadczeniu

Powitanie Państwa Młodych chlebem i solą
Kieliszek Szampana – uroczyste rozpoczęcie zabawy
Przystawka – Melon w szynce długo dojrzewającej, na szpinaku
Obiad – Danie główne serwowane na paterach
Zupa-Krem brokułowo – groszkowy z gorgonzolą
Pierś z kurczaka  w sosie kurkowym , Polędwiczki faszerowane 
suszoną śliwką i camembertem
Łosoś filet pieczony z bukietem warzyw
Ziemniaki, kopytka, ziemniaki pieczone, zestaw surówek
TORT WESELNY
CIASTA
OWOCE KROJONE
FONTANNA CZEKOLADOWA
CANDY BAR
LODY z gorącymi malinami – dla dzieci
Przekąski zimne
Sałatka z krewetkami smażonymi, rukolą i sosem chilli
Sałatka grecka z fetą i oliwkami
Sałatka z kurczakiem, brokułami i sosem czosnkowym
Koreczki – pomidorki koktajlowe, mozzarella, bazylia
Roladki  z twarożku i łososia wędzonego
Medalion z indyka z kremem chrzanowym i jajkiem przepiórczym

Vol-au-vent z pieczarkami i serem brie
Galaretka z łososiem
Szparagi w szynce
Jajka faszerowane sałatką z awokado
Śledzik miodowo-musztardowy
Carpaccio wołowe
Pieczywo, masełko
Przekąska gorąca na bufecie:
Szaszłyki z kurczaka z ananasem/ Mini gołąbki z kaszą gryczaną 
i sosem grzybowym
Kącik wiejski – Staropolskie wyroby
Danie gorące: Szynka płonąca, serwowana przez Szefa Kuchni
Danie gorące: Barszczyk czerwony z sakiewką faszerowaną 
kapustą i grzybami
Soki tłoczone, lemoniady, napoje, kawa ziarno, herbata 
eko – bez ograniczeń (do spożycia podczas trwania 
imprezy)
Bufet ALKOHOLI (wódka, whisky, rum, wino, piwo) –
bez ograniczeń (do spożycia podczas trwania imprezy)

Cena dla minimum 60 osób pełnopłatnych / 
Śniadanie od 29 pln / Poprawiny od 99 pln

Dzieci w wieku 4-12 lat, osoby z obsługi 
(zespół, kamerzysta, fotograf) – rabat 50% / 
Dzieci do 3 lat – bez opłat

Oferta Weselna

Vivat ul. Długa 16A 72-006 Mierzyn
tel. +48 601 145 914
email: vivat@vivat.net.pl

www.vivat.net.pl

Love Love Menu

Koszt na osobę

Czas trwania do 12 godzin

piątek 419 PLN
sobota 439 PLN

Love Love


