
Przyj  ę  cie weselne   –   Oferta   2021/2022  

Pakiet Premium – 175zł
*przyjęcie od 90 – 140osób dorosłych

- Obiad dwudaniowy 
- Deser 
- Trzy kolacje
- Wędliny swojskie 
- Cztery przekąski
- Trzy sałatki
- Ciasto, ciasteczka kruche
- Owoce
- Napoje zimne- podawane w dzbankach i but. 0,5l
kompot owocowy, sok pomarańczowy 100%, napój Tymbark 
jabłko- mięta, pepsi, woda niegazowana 
i gazowana podawana z cytryną, miętą
- Serwis kawowy
kawy z ekspresu Segafed0,  kawa parzona i rozpuszczalna, 
herbaty Lipton w kopertach 5 rodzajów, cytryna, cukier biały 
i trzcinowy
- Pieczywo – białe, ciemne
- Wino musujące na powitanie
- Chleb powitalny

Ceny dla pozostałej ilości osób:
- poniżej 90 osób dorosłych - 180 zł
- powyżej 140osób dorosłych – 170 zł
* dzieci do lat 4-  na koszt frmy
  dzieci 5 - 10 lat / 50 % ceny osoby dorosłej
dzieci 11 - 16 lat / 75 % ceny osoby dorosłej
*dodatkowe opłaty: dojazd - 10,00 zł/km powyżej 20 km od 
Jarosławia lub wg uzgodnień

Opcje dodatkowe:
- Przystawka do obiadu – 9 zł
- Kolacja V  (mięsa na półmiskach) - 15 zł

Poprawiny  :  
Pełne przyjęcie:
- 3 gorące posiłki, przekąski, sałatki, wędliny, pieczywo, owoce, 
ciastka, napoje zimne, serwis kawowy
- obsługa kelnerska do godziny 1:00, obrusy, zastawa stołowa

Ceny:
- powyżej 90 osób / 135 zł
- 70 – 89 osób / 140 zł
- 50 – 69 osób / 145 zł
- poniżej 50 osób/ 150 zł
*dopłata 1,50 zł/km powyżej 25 km od Jarosławia 
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USŁUGI DODATKOWE

1. Wiejski stół– 1800,00 zł 
* dla 120 osób lub 15 zł za osobę
*minimalna kwota za Wiejski stół” – 1500 zł
- Udziec wieprzowy (min ilości gości 90)
- Wędliny, kiełbasy, pasztet / swojskie wyroby  
- Pierogi ruskie, pierogi z kapustą na ciepło
- Pieczone mięsa: podudzie z kurczaka, żeberka
- Studzienina, galarety: drobiowa, wieprzowa
- Pstrąg  pieczony
- Deska serów
- Smalec swojski ze skwarkami i ogórkiem kiszonym, chleb wiejski
- Dodatki: Warzywa marynowane
- Proziaki/ Bułeczki nadziewane 

2. Paczuszki z ciasta i ciasteczek  dla gości  600g –  27,00 zł/ paczka
3. Coolery z lodem do alkoholu – 5,00 zł/ os.
4. „Korkowe” opłata za własny alkohol - 4,00 zł/ os.
5. Opakowania jednorazowe na potrawy po przyjęciu – 1,00 zł/ os.
6. Ogródek piwny

- Namiot 3x6 m, stoły, krzesła (dla 18 osób) –  800,00 zł
- Rollbar–  250,00 zł
- Piwo – Lech/ Tyskie/ Żubr

  - beczka 30l –  330,00 zł
*sok malinowy, kubki, słomki  do piwa 
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7. Dmuchańce dla dzieci:

- duża zjeżdżalnia 900,00  zł( dojazd 1,5 zł/ km)
- mały plac zabaw 700,00 zł( dojazd 1,5 zł/ km)

8. Chłodnia–  500,00 zł

9. Czystość toalet–  500,00 zł
- Obsługa 1 osoby dbającej o czystość toalet podczas trwania przyjęcia
- Środki czystości
- Posprzątanie toalet po przyjęciu

Uwagi/ Pytania:
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