
Ślub i wesele - niby dwa proste słowa,
 ale dla zakochanych osób znaczą tak wiele! 

Magiczny moment, do którego często
wraca się myślami i wspomina latami. 
Pragniemy, abyście te niezapomniane 

chwile dzielili właśnie z nami.  

"Od teraz My"

Nasza SALA KRYSZTAŁOWA sporych rozmiarów, 
a przy tym klasycznie elegancka o ponadczasowym wystroju
odpowiednia jest na przyjęcia od 50 do 150 osób. 
Bezpośrednio z sali można wyjść na taras
z którego widok na jezioro zachwyca każdego Gościa. 
Duża liczba miejsc noclegowych i przestronny parking
to jej dodatkowe atuty. 

Nasza OFERTA WESELNA to przygotowane dla Państwa 
z wielką starannością  trzy pakiety cenowe do wyboru.  
Zapraszamy do zapoznania się z naszą szeroką ofertą. 
Zadbamy o Wasze wesele i ślub w każdym detalu.



Opieka koordynatora wesela 
Profesjonalna obsługa kelnerska
Powitanie Młodej Pary chlebem i solą
Powitanie gości weselnych lampką wina musującego
Pełna konsumpcja weselna
Piętrowy tort weselny z bitą śmietaną i malinami
Pakiet ciast
Patery owoców
Bufet wiejski z wyrobami z naszej wędzarni
Napoje gorące - kawa i herbata bez ograniczeń
Woda niegazowana w karafkach z cytryną
Apartament dla Nowożeńców w dniu wesela
Aranżacja sali i stołu prezydialnego, ścianka z napisem
ledowym, powitalne sztalugi
Dekoracja stołów kwiatami w kolorze białym
Klimatyzacja
Rzutnik multimedialny
Promocyjne ceny na noclegi dla Gości weselnych

Pakiet srebrny

Wartość pakietu: 260 zł



Opieka koordynatora wesela 
Profesjonalna obsługa kelnerska
Powitanie Młodej Pary chlebem i solą
Powitanie gości weselnych lampką wina musującego
Pełna konsumpcja weselna
Dodatkowa kolacja: Gorąca szynka z pieca z sosem
tatarskim serwowana przez Szefa Kuchni
Tort weselny wielopiętrowy - smaki do wyboru
Pakiet ciast oraz  deserki tiramisu i panna cotta
Patery owoców
Bufet wiejski z wyrobami z naszej wędzarni
wzbogacony udźcem wieprzowym z kością
Napoje gorące - kawa i herbata bez ograniczeń
Woda niegazowana w karafkach z cytryną
Apartament dla Nowożeńców na dwie doby
Aranżacja sali i stołu prezydialnego ścianka z napisem
ledowym, powitalne sztalugi
Dekoracja stołów żywymi kwiatami i świecznikami

Klimatyzacja
Rzutnik multimedialny
Promocyjne ceny na noclegi dla Gości weselnych

      w kolorze białym

Pakiet złoty

Wartość pakietu: 290 zł



Wszystkie elementy pakietu złotego oraz
Wódka o pojemności 0,5l bez ograniczeń: 

Napoje niegazowane bez ograniczeń:

Napoje gazowane o pojemności 1l bez ograniczeń: 

Dekoracja w wybranym kolorze
Fontanna iskier podczas serwowania tortu
Wyjątkowy sposób prezentacji alkoholu 
Rabat 10% na przyszłe przyjęcia rodzinne

      Bocian / Pan Tadeusz / Pałacowa

      soki 100% pomarańcza i jabłko

      Pepsi / Cola, 7up / Sprite

Pakiet platynowy
Daj się wyręczyć

 

Wartość pakietu: 350 zł



Danie główne
 

Zupa: 
Tradycyjny rosół z makaronem

Półmiski mięs:
Schabowy w złocistej panierce

Zraz wieprzowy w sosie myśliwskim
Kieszeń drobiowa z serem i warzywami

Dodatki skrobiowe:
Ziemniaki z wody podawane z koperkiem

Kluski śląskie
Dodatki warzywne:

Bukiet surówek, warzywa na gorąco
 

I Kolacja
 

Barszcz czerwony
z pasztecikiem z ciasta drożdżowego

i chrupiący krokiet z kapustą i grzybami
 

II Kolacja
 

Zupa gulaszowa
oraz flaczki wołowe 

 

III Kolacja
 

Szaszłyk wieprzowy z boczkiem i cebulą 
oraz szaszłyk drobiowy z warzywami

 

Menu weselne



Przekąski na ciepło
 

Dla dzieci: Chrupiące nugetsy z frytkami
Pieczarka faszerowana mięsem mielonym

Pieczarka faszerowana kaszą kuskus i warzywami
Roladka drobiowa z serem camembert i suszonymi pomidorami

 

 Przekąski na zimno
 

Rożki z ciasta francuskiego ze szpinakiem
Tymbaliki drobiowe

Tatar ze śledzia z jabłkiem na chrupiącej grzance
Sałatka z brokułem i słonecznikiem

Mozzarella z oliwką i pomidorkami koktajlowymi
 

Bufet wiejski
 

Patery wędlin z własnej wędzarni
Półmiski mięs pieczonych z ketchupem z cukinii

Pasztet domowy i śliwki w occie
Smalczyk firmowy

 Ogórki kiszone sątyskie
Bochen wiejskiego chleba

Deska serów szlachetnych z orzechami
Ensalada rusa - sałatka jarzynowa z tuńczykiem

Śledź z cebulką w oleju
Tatar wołowy

 





Gołąbki tradycyjne w sosie pomidorowo-bazyliowym 
Pierogi domowe różne rodzaje
Pierś z kaczki 
Trybowane udko drobiowe faszerowane
Leczo ze swojską kiełbasą lub leczo warzywne
Mintaj pod pierzynką

Możemy przygotować również:
Dodatkowe gorące posiłki - wycena indywidualna:

Dodatkowe usługi - wycena indywidualna:

Słodki stół - szeroki wybór monoporcji, dekoracja 
Ekspres do kawy - pełna obsługa przez całe wesele

Stół rybny 
       6 rodzajów kaw i gorąca czekolada

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu!
Na wszystkie pytania chętnie odpowiem: Anna Gumna 508 170 532

 

Pałac nad Jeziorem
Ul. szkolna 4a, 73-120 Chociwel

palac_nad_jeziorem@hot.pl

Zaślubiny na pomoście:
Pełna organizacja zaślubin na pomoście. 
Dekoracje, krzesła przygotowane dla rodziców i dziadków,
nagłośnienie - 1000 zł


