
 

 

 MENU WESELNE  

 
 

            Przywitanie gości i Pary Młodej: chlebek powitalny 

 

I. OBIAD:  

 rosół z makaronem 

II. DRUGIE DANIE: 

 ziemniaki z koperkiem + sos  

 kurczak pieczony  

 kotlet de Volaille z serem lub kieszonki schabowe z pieczarkami 

 kotlet schabowy  

 kotlet mielony  

 zrazy wieprzowe 

 zestaw surówek: (3 rodzaje) 

 

III. DANIA GORĄCE: 

 gołąbki w sosie pomidorowym  

 szaszłyk klasyczny  

 zupa gulaszowa 50% flaki wołowe 50% 

 krokiety z kapustą i grzybami + barszcz czerwony  

 zapiekanki drobiowe z ananasem lub karkówka z pieczarkami i cebulką 

 żurek staropolski z białą kiełbasą      dania podawane na poprawinach 

 Bigos 

 

IV. PRZEKĄSKI ZIMNE: 

 galaretka drobiowa 

 śledź po staropolsku 

 patera wędlin  

 ryba po grecku lub sałatka  wiosenna(kalafior, pomidor, ogórek, jajka) 

 sałatka gyros 

 sałatka grecka lub roladki szpinakowe- łososiowe 

 jajka po tatarsku 

 pomidory z mozzarellą 

 pieczywo 

 

V. DODATKI: 

 ciasto (blacha na 12 osób) 

 owoce 

 desery  



       VI. NAPOJE GORĄCE: 

 kawa i herbata w formie stołu szwedzkiego 

 

      VI. NAPOJE ZIMNE 

Woda niegazowana podawana z limonką bez ograniczeń 

 

          VII. OPCJE DODATKOWE: 

1.FONTANNA CZEKOLADOWA 2,5 kg/60 os. (na wesele):  

Możliwość zamówienia fontanny z czekoladą. Dodatkami do fontanny są 

owoce i słodkie przekąski. Koszt 400 zł. 

2.STÓŁ WIEJSKI: szynka, kaszanka, kiełbasa, kabanosy, salceson, polędwiczki,  

pasztet, schab, karkówka z pieca, smalec z cebulą,  boczek, ogórki kwaszone,  

pierogi domowe, oranżada chleb wiejski - duży bochen. Koszt: 1300 zł. 

Powyżej 100 osób dopłata 10 zł /osobę  

3. INDYK: indyk faszerowany podawany z sosami. Koszt: 1000 zł. 

Powyżej 100 osób dopłata 10 zł /osobę  

4. LEMONIADA 12 L W TRZECH SMAKACH – Koszt: 300 zł  

5. OGRÓDEK LODOWY- Koszt: 1300zł-1600zł 

6. PODTALERZE KOLOR ZŁOTY I SREBRNY - Koszt 3 zł 

7. AUTOMATYCZNY BARMAN-Koszt :1000zł 

8. ŚLUB W PLENERZE- Koszt: 2000 zł.  

9. NAPIS LOVE –Koszt :250 zł 

10. WYNAJEM AUTA DO ŚLUBU FORD MUSTANG -Koszt: 1000 zł. 

11. FAJERWERKI- Koszt 2000 zł 

12. FOTOBUDKA - Koszt 800 zł 

13. BUKIETY KWIATOWE –Koszt od 800 zł 

14. NAPIS LOVE- Koszt: 300 zł.

W zakresie Pary Młodej jest dostawa tortu weselnego, alkoholi i napoi. 

              „DWOREK WIKTORIA” posiada bazę noclegową. Ilość miejsc noclegowych  to 59 os 

              RABATY: dzieci do lat 4-bezpłatnie, dzieci do lat 10-30% taniej. 

  Orkiestra, kamerzysta i fotograf 50% taniej. 


