
Oferta Weselna

Koszt na osobę

Czas trwania do 8 godzin

piątek 219 PLN
sobota 229 PLN
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 Nice Time
…propozycja kameralnego wesela
w okresie jesienno – zimowym

Klimatyzowany lokal (na wyłączność do 8–u godzin)
Teren z miejscami postojowymi
Ogród oraz patio z kominkami
Kompleksowa obsługa imprezy
Aranżacja przy stołach biesiadnych lub okrągłych
Stała dekoracja sali
Świece oraz serwetki
Udostępnienie sali na próby tańca (do 2h)
Powitanie chlebem i solą oraz szampanem
Obiad dwudaniowy
Danie gorące ok 22.00
Danie gorące ok 1.00
Zimne przekąski – kilka rodzajów
Owoce sezonowe
Soki 100%, wodę oraz napoje Coca-Cola, Fanta, Sprite
Kawa, herbata – bez ograniczeń
Lód w kostkach
Tort, ciasta oraz alkohol (oprócz piwa) możecie Państwo dostarczyć we własnym zakresie lub skorzystać 
z naszych pozostałych propozycji 

 Nice Time Menu
Powitanie Państwa Młodych chlebem i solą
Kieliszek Szampana – uroczyste rozpoczęcie zabawy
Obiad serwowany na paterach
Rosół tradycyjny z makaronem
Filety z kurczaka zapiekane z brokułami i serem
Steki wieprzowe z cebulką
Ziemniaczki, kopytka, Zestaw surówek
Owoce filetowane
Przekąski zimne
Sałatka z kurczakiem – gyros
Łódeczki z papryki faszerowane pastą serową
Galaretki z kurczakiem
Medaliony z indyka z kremem chrzanowym
Rożki ze szpinakiem
Roladki z łososiem wędzonym
Boczek rolowany, schab faszerowany śliwką, karkówka pieczona
Pieczywo, masełko
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)

Cena dla minimum 30 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.

Pakiet Nice Time dostępny od listopada
do marca, z wyjątkiem Świąt i Sylwestra.


