MENU WESELNE – AGRO‐RAJ
Oferta ważna od kwietnia 2017r.

Pakiet 150zł/osoba:
1. Zupa
2. Danie główne złożone z 3 mięs
3. Ziemniaki (do wyboru różne rodzaje)
4. Surówki ( 2 rodzaje)
5. 4 dania ciepłe
6. 8 przystawek
7. Napoje owocowe – 2l/os.
8. Woda z cytryną i miętą – bez limitu
9. Kawa, herbata – bez limitu
10. Pieczywo – bez limitu



Powitanie chlebem i solą



Apartament dla Nowożeńców

Pakiet 170zł/osoba:
1. Zupa
2. Danie główne złożone z 3 mięs
3. Ziemniaki (do wyboru różne rodzaje)
4. Surówki ( 3 rodzaje)
5. 4 dania ciepłe
6. 10 przystawek
7. Patera swojskich wędlin
8. Napoje owocowe – bez limitu
9. Woda z cytryną i miętą – bez limitu
10. Kawa, herbata – bez limitu
11. Pieczywo – bez limitu



Powitanie chlebem i solą



Apartament dla Nowożeńców



Pokrowce na krzesła plus kokarda

Pakiet 200zł/osoba:
1. Zupa (do wyboru 2 rodzaje)
2. Danie główne złożone z 3 mięs
3. Ziemniaki (do wyboru różne rodzaje)
4. Surówki (3 rodzaje)
5. 4 dania ciepłe
6. 12 przystawek
7. Kącik wiejski ze swojskimi wyrobami
8. Owoce
9. Ciasta
10. Napoje gazowane – 1l/osoba
11. Napoje owocowe – bez limitu
12. Woda z cytryną i miętą – bez limitu
13. Kawa, herbata – bez limitu
14. Pieczywo – bez limitu



Powitanie chlebem i solą



Apartament dla Nowożeńców



Pokrowce na krzesła plus kokarda



Dekoracja stołów: wazony (bez żywych kwiatów), świeczniki



Czerwony dywan przed wejściem głównym i/lub na schodach w holu

POPRAWINY
Cena: 35zł/osoba

Czas trwania: 5 godzin (każda następna godzina 200zł), min. 40 osób.
Menu: Obiad (zupa + drugie danie), pozostałe dania z wesela, bufet herbaciano‐kawowy.

DO KAŻDEJ UROCZYSTOŚCI OFERUJEMY:
‐ Atrakcyjne ceny noclegów dla Gości weselnych: od 35/os.
‐ Dzieci do lat 3 bezpłatnie, dzieci do 12 roku życia: 50% ceny
‐ Atrakcyjne ceny dla orkiestry, fotografa, kamerzysty: 50% ceny
‐ Możliwość negocjacji cen dla imprez powyżej 150 osób
‐ Do wyboru: stoły prostokątne, stoły okrągłe
‐ Dekorację stołów: wazony (bez kwiatów) – 10zł/sztuka, świeczniki – 5zł/sztuka, świeczniki ze świecą
‐ 10zł/sztuka
‐ Pokrowce na krzesła + kokardy: 4,50zł/1 komplet
‐ Czerwony dywan przed wejściem głównym i/lub na schodach w holu: 100zł
‐ Menu wegetariańskie/wegańskie
‐ Możliwość zakupienia soków, napojów gazowanych i niegazowanych w atrakcyjnych cenach.

