Wesela 2017/2018 r. w Dworze Choiny
– dni powszednie i niedziele
Cena: 175 PLN / os.*
* Cena PLN brutto za 1 osobę
Oferta obowiązuje od 25 stycznia 2017r.
Dzieci do lat 3 – bezpłatnie
Dzieci w wieku 3 – 9 – 50 % ceny
Uwzględniamy preferencje wegan i wegetarian

W Dworze Choiny organizujemy tylko jedno przyjęcie
weselne w danym terminie!
Brak ukrytych kosztów!
Zapewniamy:
 Powitanie Młodej Pary chlebem i solą
 Toast lampką wina musującego dla wszystkich gości
 Możliwość dostarczenia własnego alkoholu bez doliczenia opłat serwisowych
 Indywidualną opiekę podczas przygotowywania i obsługi przyjęcia
 Subtelną dekorację stołów (spódnice do stołów biesiadnych i szwedzkich, tiule
na stoły, pojedyncze kwiatki na stołach, pokrowce na krzesła)
 Bezpłatne miejsca parkingowe dla wszystkich gości
 Klimatyzowaną salę weselną
 Możliwość wykonania sesji zdjęciowej w hotelowym ogrodzie
 Profesjonalną obsługę kelnerską
 Apartament na noc poślubną z serwowanym śniadaniem dla Młodej Pary

Cena obejmuje:
 Zupa
 Danie główne
 Deser
 3 dania gorące
 15 rodzajów przekąsek zimnych w tym sałatki
 Owoce
 Różnorodne ciasto
 Napoje gorące (różnorodne kawy z ekspresu, gorąca czekolada,
różnorodne herbaty) – bez limitu
 Napoje zimne gazowane (Pepsi, Mirinda, 7-up) – bez limitu
 Soki owocowe (pomarańcza, grapefruit, jabłko) – bez limitu
 Woda mineralna (gazowana, niegazowana) – bez limitu
 Apartament na noc poślubną z serwowanym śniadaniem dla Młodej Pary

Jesteśmy otwarci na Państwa propozycję i sugestie.
Zapraszamy serdecznie do kontaktu telefonicznego –
Właściciel
508 107 240
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Usługi dodatkowo płatne:
 Gościńce (6 rodzajów ciasta); cena: 12 PLN / szt.
 Wiejski stół (udziec wieprzowy pieczony lub indyk faszerowany; szynka
wieprzowa, boczek pieczony lub wędzony, kiełbasa, żeberka wędzone,
salcesony, pasztet domowy, kaszanka z kaszą gryczaną, smalec domowy,
ogórki kiszone, pikle, chrzan, musztarda, chleby i bułki); cena: 12 zł /
osoba
 Stół rybny (zawiera: ryba faszerowana do wyboru: sum, jesiotr, szczupak,
łosoś; rolady rybne: karp, pstrąg; ryba wędzona, surimi, raki, krewetki,
tymbaliki rybne, żabnica); cena: 15 zł / osoba
 Stół śródziemnomorski (oryginalne sery, szynki i wędliny dojrzewające,
oliwki, karczochy, voulevanty, koreczki, suszone pomidory, sosy słodkopikantne, winogrona, orzechy) cena: 15 zł / osoba
 Kozina pieczona (cena do uzgodnienia indywidualnego)
 Dzik pieczony (cena do uzgodnienia indywidualnego)
 Fontanna czekolady (czekolada, owoce, mini ciasteczka) cena: 10 PLN /
os.
 Fontanna alkoholowa; cena: 10 PLN / os.
 Candy bar; cena 1000 zł
 Piwo beczkowe 30 l; cena: 300 PLN
 Piwo beczkowe 50l; cena: 500 PLN
 Beczka wina domowego 3 l (białe lub czerwone); cena: 120 PLN

