
 
 
 

 

 

 

 
 

Uroczystość weselna 
 

Koszt 240,00 PLN/os.* 

Przybycie Pary Młodej. Powitanie przez obsługę i gości weselnych. Podanie zebranym wina musującego. 
 Ok. godz. 17.00 - OBIAD SERWOWANY wg. indywidualnego wyboru  

 

 
Zupa**: Rosół z kury i cielęciny z domowymi kluseczkami 

Danie główne**: Polędwiczki wieprzowe marynowane w jałowcu z sosem kurkowym, ziemniaki puree, 
bukiet sałat z warzywami i sosem winegret 

Deser**: Pavlova z bitą śmietaną i owocami sezonowymi 
 Przystawki zimne na stołach – przez cały czas trwania uroczystości 

 

 
6 rodzajów przekąsek**: 

1. Pstrąg faszerowany musem ze świeżych ziół 
2. Wybór serów serwowany z winogronami 

3. Terrina z polędwiczek wieprzowych z kurkami w cieście 
francuskim 

4. Roladki z cukinii z serem i marynowaną papryką 
 5. Delikatne parfait z wątróbek drobiowych z konfiturą z 

czerwonej cebuli 
6. Domowe mięsa pieczone z wyborem sosów 

3 sałatki**: 
1. Sałatka grecka 

2. Sałatka z tuńczykiem, jajkiem i oliwkami 
3. Sałatka z kurczakiem i prażonymi migdałami 

Świeże pieczywo 

3 rodzaje ciasta**: 1. Szarlotka, 2. Ciasto ananasowe, 3. Sernik 

Owoce całoroczne i sezonowe 
  

 Ok. godz. 20.00 – PIERWSZA KOLACJA WESELNA 
 

 
Danie**: Filet z łososia z porem i sosem z trawy cytrynowej z puree i warzywami gotowanymi na parze 

serwowane indywidualnie gościom do stołów. 
 

 Ok. godz. 23.00 – DRUGA KOLACJA WESELNA 
 

 
Danie**: Karczek pieczony w tymianku z ciemnym sosem i musem jabłkowym, talarki ziemniaczane  i 

surówka z białej kapusty 
serwowane indywidualnie gościom do stołów. 

 

 Ok. godz. 02.00 – TRZECIA KOLACJA WESELNA 
 

 
Danie**: Wołowina w stylu Stroganoff z mieszanką białego i ciemnego ryżu 

serwowane indywidualnie gościom do stołów. 
 

W cenę wliczone są napoje gorące (herbata z warnika oraz kawa z ekspresu samoobsługowego) na stole deserowym 
oraz woda z miętą i cytryną w dzbankach. 
 



Strona 2 
 
 

 

*dzieci do lat 3 gratis, 3-10 lat 50% ceny, osoba z obsługi wesela (fotograf, Disc Jockey) 50% ceny 
** wybrane indywidualnie na podstawie menu stanowiącego załącznik do niniejszej oferty 
 
DODATKOWO PŁATNE: 

 Tort –  wycena indywidualna 
 Dekoracje z żywych kwiatów – wycena indywidualna 
 Dekoracje uzupełniające (wizytówki, menu na stoły, świece itp.) – wycena indywidualna 
 Napoje zimne: soki owocowe w dzbankach 12 PLN/1l, woda mineralna gazowana, coca-cola, fanta, 

sprite w cenie 4,00 PLN/but 0,2l lub ryczałt 28 zł/os. = powyższe napoje bez ograniczeń 
 Wódka Finlandia w cenie 60,00 PLN/but 0,5l. W przypadku własnego alkoholu tzw. korkowe wynosi 

45PLN/but. Zmrożona wódka będzie uzupełniana na stoły w trakcie trwania wesela. Goście dysponują 
alkoholem podanym wg. własnego uznania. 

 Wino bankietowe białe/czerwone w cenie 50,00 PLN/but 0,7l. Goście dysponują alkoholem podanym 
wg. własnego uznania 

 Piwo z beczki w cenie 8 zł/0,5l 
 Stół wiejski w cenie  - do wyceny 
 Pieczone prosię w cenie - do wyceny 
 DJ – wycena indywidualna 
 Ceny: noclegi ze śniadaniem w formie bufetu w 20 dostępnych standardowych pokojach 2-osobowych 

396,00 zł/doba; dostawka 100,00 zł; i 3 apartamentach: 
 

 
Ponadto: 
 

 Apartament 2 osobowy dla Młodej Pary GRATIS 
 Wino musujące na powitanie gości GRATIS 
 Chlebek powitalny dla gości GRATIS 
 Dwa parkingi dla gości GRATIS 

 
Serdecznie zapraszamy 

 
ul. Góry 10, 24-120 Kazimierz Dolny 

Tel: +48 81 88 20 331 │Mob: +48 785 072 011 
E-mail│recepcja@kazimierzowka.pl  

Web│www.kazimierzowka.pl 


