
Oferta weselna

Restauracja rodzinna od 1912 r.

Wesele to wielkie życiowe wydarzenie, 
które każdemu z nas pozostaje głęboko w sercu. 

Nawet po wielu latach budzi gamę emocji i wspomnień. 
Z perspektywy czasu dostrzegamy, 

jak ważny jest wybór miejsca
 oraz profesjonalna, życzliwa i doświadczona

 pomoc przy organizacji przyjęcia.

2022



Nasze ogromne doświadczenie, profesjonalna obsługa, stylowe wnętrze, w którym

tradycja łączy się z nowoczesnością, a przede wszystkim legendarna i smaczna kuchnia, pozwoli

zrealizować Wasze marzenia o najpiękniejszej uroczystości weselnej. Dodatkowo, na Gości czeka 25

miejsc noclegowych w pełni wyposażonych pokojach, piękny ogród z placem zabaw oraz wiele innych atrakcji!

Wesele Waszych marzeń...

Plener do zdjęć

wraz z 

oktagonem 

do zdjęć

Dwa parkingi

na łączną 

liczbę

80 samochodów

Pokój dla 

Nowożeńców

oraz sejf na

koperty.

Piękny i bezpieczny

ogród z placem

 zabaw

Brak korkowego

(można mieć

własny alkohol)

Tort weselny:

klasyczny

Nielimitowane napoje

(Cola, Fanta, Sprite,

Woda oraz soki 

w dzbankach)

Co znajduje się w cenie menu weselnego?

Jakimi salami dysponujecie?

SALA BANKIETOWA

100 osób

SALA RESTAURACYJNA

40 osób
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Powitanie 

chlebem i solą

 oraz Aperitif 

(toast winem

musującym)

Podstawowy

wystrój sali

(Kilka kolorów

 do wyboru)

Utylizacja

pustych 

butelek po 

alkoholu 

LOVE

Napis 

LOVE

LED

ZAiKS
StoArt

Zpav

Brak ukrytych 

kosztów 

i opłat 

audiowizualnych

Opakowania

jednorazowe na

dania pozostałe 

po weselu w

cenie



Co nas tak na prawdę wyróżnia?

➡ Rzadko która restauracja ma ponad 100 letnie doświadczenie

w organizacji najważniejszych rodzinnych chwil w życiu.

 Jesteśmy laureatami wielu nagród m.in.:dla najlepszego➡

lokalu w powiecie oraz jednej z najlepszych restauracji 

tradycyjnych na świecie według TasteAtlas.com.

 Posiadamy piękny, ogrodzony prawie 3 hektarowy park ➡

z placem zabaw dla najmłodszych i strefą chilloutu.

Szef Kuchni, który jest właścicielem, reprezentuje 5 pokolenie ➡ 

gastronomicznej tradycji i osobiście dogląda wszystkiego!

Atmosfera inna niż wszędzie, gdzie Gość czuje się traktowany➡ 

personalnie, a nie bezosobowo!

Kompleksowa oferta, uwzględniająca wszystko, bez jakichkolwiek➡ 

ukrytych kosztów oraz cena menu nie ulegająca zmianie!

Prosta i zrozumiała umowa, bez ukrytych odnośników.➡ 
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Czy można prosić menu i czy wesele może być dwudniowe?

MENU NR.1 MENU NR.2

ZUPA

- Tradycyjny rosół z makaronem 

podawany w wazach

 (1,5 porcji mięsa/os)II DANIE

- zestaw 5 mięs

- Kluski, sos, kapusty: modra i biała

DESER

- Tort weselny serwowany przez Szefa Kuchni

- Kilka rodzajów ciast

- Ciasteczka, cukierki i owoce

- Bufet kawowy

ZIMNA PŁYTA

- Zestaw wędlin i serów wraz z dodatkami

- Tymbaliki (galert)

- Sałatki warzywne i rybne ( 4 rodzaje)

- Mięsne kotleciki (nuggetsy) na ciepło

-Pieczywo i masło

(1 porcja mięsa/os)KOLACJA I 

- zestaw 3 mięs

- frytki, ziemniaki, surówka coleslaw i buraczki

KOLACJA II

- Regeneracyjna zupa gulaszowa 

ZUPA

Tradycyjny rosół z makaronem - 

podawany w wazach

 (2 porcje mięsa/os)II DANIE

- zestaw  6 mięs + ryba

- Kluski, ziemniaki

 sos, kapusty: modra i biała

DESER

- Tort weselny serwowany przez Szefa Kuchni

- Kilka rodzajów ciast

- Ciasteczka, cukierki i owoce

- Bufet kawowy

ZIMNA PŁYTA

- Zestaw wędlin i serów wraz z dodatkami

- Tymbaliki (galert)

- Sałatki warzywne i rybne (  )6 rodzajów

- Mięsne kotleciki (nuggetsy) na ciepło

- Tatar wołowy

- Pieczywo i masło 

(1 porcja mięsa/os)KOLACJA I 

- zestaw 4 mięs

- frytki, ziemniaki, surówka coleslaw i buraczki

KOLACJA II (bufet)

- Bufet z przekąskami: kiełbaski na ciepło, 

zupa gulaszowa, krokiety z kapustą280 
za osobę 320 

za osobę 

POPRAWINY

ZUPA

- Tradycyjny rosół z makaronem 

podawany w wazach

 (1,5 porcji mięsa/os)II DANIE

- mięsa z dnia pierwszego, z obiadu i kolacji

wraz z dodatkami 

DESER

-  Ciasta wraz z tortem z I dnia

- Ciasteczka, cukierki i owoce

- Bufet kawowy

ZIMNA PŁYTA

- Zestaw wędlin i serów wraz z dodatkami

- Tymbaliki (galert)

- Sałatki warzywne i rybne

- Pieczywo i masło

KOLACJA 

- Bigos z pieczywem

90 
za osobę 

„Mniej znaczy więcej!”
Każdy dobrze wie, że dobre jedzenie to podstawa każdego wesela!

Przyszłym Parom Młodym mamy do zaoferowania tylko albo aż 2 warianty Menu!
Dlaczego?

Z prostej przyczyny - siła tkwi w klasyce, prezentowane dania są od lat sprawdzone
i od lat cieszą się uznaniem naszych Gości!

Czy wszystkiego starczy?
To swego rodzaju podstawowa obawa,  zapewniamy Państwa - jedzenia nie zabraknie.

Wszyscy gramy w tej samej drużynie - Państwo chcą aby Państwa Goście byli
 zadowoleni, a My chcemy mieć jak najwięcej zadowolonych Gości!

Ile trwa impreza?
Czas przyjęcia weselnego 1 dniowego - 12 godzin

Czas poprawin - 6 godzin
Przedłużenie o 1 godzinę - 500 zł
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Dodatki:

 

- własna dekoracja - do uzgodnienia

- 500 zł - wiązanka kwiatowa przed młodą parą

- 1200 zł - bukiety wysokie na stojakach metalowych

•  Słony stół: mini burgery, wymyślne kanapki,

 i przetwory od lokalnych dostawców - 1200 zł

•  Słodki stół: zróżnicowane desery wykonane 

  przez naszych mistrzów cukiernictwa - 1200 zł

•  Wynajem sprzętu audiowizualnego 

  (projektor, ekran, laptop) - 150 zł

•  Noclegi dla gości weselnych ze śniadaniem - 100 zł/os 

•  Wynajem sprzętu nagłośnieniowego 

  (zestaw: kolumny głośnikowe, mikrofony, 

  tablet lub laptop) - 500 zł

•  Ponadpodstawowe dekoracje sali:

•  Pokaz kulinarny Szefa Kuchni z udziałem 

gości i degustacją - 2500 zł 

•  Udziec wieprzowy wraz z dodatkami 

serwowany przez Szefa Kuchni - 1500 zł 

•  Wynajem drugiej sali na wyłączność 

(gdzie można zlokalizować np.: strefę chillu, 

miejsce na atrakcje dodatkowe lub księgę gości)- 1250 zł

Czy jest możliwość negocjacji?
W przypadku zamówienia większej ilości atrakcji dodatkowych - oczywiście!

Do każdej Młodej Pary podchodzimy indywidualnie i zawsze gdy jest możliwość
staramy się zaproponować jak najlepszą cenę!
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Czy możecie kogoś polecić?

Współpracujemy z wieloma firmami z branży ślubnej, na Państwa życzenie możemy polecić:

 salony ślubne, jubilerów, makijażystkę, florystkę, wynajem samochodu do ślubu, obsługę foto-video,

 obsługę muzyczną, barmana, animatora do dzieci, fotobudkę i wiele innych dodatkowych usług...

Kontaktując się z podwykonawcami warto powołać się na nasz lokal! 

ZESPOŁY MUZYCZNE

1. JACK - 502 813 650

2.EVERGREEN - 666 890 957 

3. NEMEZIS - 607 516 434

4.TRAVERS  - 880 527 848

DJ/WODZIREJ

1. DJ BONEX – 889 716 897

2. DJ MARO – 607 054 678

3.D J ONYX – 606 350 157

4. DK DEEJAYS - 509 466 523

VIDEO

1.CPMEDIA - 698 638 074

2. EMDE STUDIO - 798 300 746

FOTOGRAFOWIE

1. NIKOLA SZYMAŃSKA - 781 648 033

2. JAROSŁAW CZAJA - 798 333 636

3. DAMIAN NIEDŹWIEDŹ - 793 003 288

ODWÓZ OSÓB

1. SZYMON – 530 439 695

2. DAWID  - 788 206 639

SUKNIE ŚLUBNE

1.S AY YES LUBLINIEC - 514 210 486

SAMOCHODY/CIĘŻKI DYM

1. BULA SAMOCHODY - 534 148 074

FOTOBUDKA

1. FOTOSIA – 783 700 455

2. DAMIAN NIEDŹWIEDŹ - 793 003 288

DEKORACJE/NAPISY

1. SERCOVE-LOVE – 516 144 457

2. JOANNA DEKORACJE - 661 222 442

BARMANI

1. DAMA PIK BAR OPOLE - 788 519 522

2. VIP BAR CZĘSTOCHOWA - 507 938 857

3. AUTOMATYCZNY BARMAN – 783 758 219

JUBILER

1. MOROKSYT – 691 547 358

ZAPROSZENIA/WINIETKI

1. SCRAPINSPIRACJE  – 503 009 572

2. SZMERY PAPIERY - 726 141 426

MAKIJAŻ

1. AGNIESZKA - 601 658 195

2. WIOLETTA - 726 425 498
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Galeria zdjęć i realizacji
- Sala weselna -
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- Sala weselna -



Galeria zdjęć i realizacji
- Ogród Karczmy -



Galeria zdjęć i realizacji
- Ogród Karczmy -



Galeria zdjęć i realizacji
- Menu Weselne -
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