Menu weselne
Ceny na rok 2018

Pakiet złoty ( 175zł/osoba )
1.Obiad:
rosół domowy z makaronem

Danie główne – mięsa, przyjmując 2 porcje na osobę:
tradycyjny kotlet schabowy panierowany
zawijaniec z kurczaka z pieczarkami i serem
zrazy wołowe po staropolsku nadziane ogórkiem kiszonym, cebulką i boczkiem
udko z kurczaka pieczone
rolada wieprzowa zawijana grzybami leśnymi podana w sosie śmietanowym
filet z ryby (tilapia), podany na duszonych porach w sosie cytrynowym

Dodatki:
ziemniaki z wody z koperkiem
ziemniaczki opiekane z czosnkiem i bazylią
kluski śląskie
warzywa na parze, dodane do mięs obiadowych
bukiet surówek (3 rodzaje)
sos

2. Zimne przekąski:

selekcja wędlin polskich i mięs pieczonych (szynka, baleron, kiełbasy suche, schab ze śliwką, karkówka z
czosnkiem itp.)
patery mięs pieczonych (kurczak z czosnkiem schab ze śliwką, rolada boczkowa, pierś z kurczaka
faszerowana mozzarellą i suszonymi pomidorami)
szparagi w szynce muśnięte sosem majonezowo-chrzanowym
galaretka z kurczaka
befsztyk tatarski tzw tatar
ryba po grecku
domowy pasztet z żurawiną i skórką pomarańczy
śledź w oleju lnianym, zasypany cebulką
sałatka grecka
sałatka capresse (z mozzarelli i pomidorków w sosie pesto)
sałatka włoska tzw jarzynowa
ćwikła, chrzan, masło, pieczywo

3. Gorące posiłki (podane podczas przyjęcia weselnego):
gołąbki w sosie pomidorowym
golonka pieczona w piwie
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barszczyk czerwony rubinowy z krokiecikiem z kapustą i grzybami
stek z karkówki z masłem ziołowo-czosnkowym
flaczki wołowe
pstrąg z patelni polany masłem ziołowo-czosnkowym

4. Ciasta: różne - 8 rodzai
5. Napoje:
kawa i herbata Lipton bez ograniczeń
woda mineralna z cytryną – bez ograniczeń
Ciasta i napoje gorące (kawa i herbata) mieszczą się na osobnych stołach (bufet szwedzki)

Pakiet platynowy ( 230 zł/osoba )
1. Obiad: ( serwowany )
Przystawka
camembert panierowany z żurawiną i owocami
Zupa
rosół z kołdunami

Danie główne
zraziki wołowe zwijane, faszerowane leśnymi ziołami, ogórkiem kiszonym i wędzonym boczkiem w sosie
własnym w towarzystwie kluseczek śląskich i modrej kapusty
lub
połówka kaczki po polsku z jabłkami, modrą kapustą i opiekanymi ziemniakami

Napoje
soki i woda mineralna

Deser
rolada lodowa z owocami, polewą czekoladową i bitą śmietaną

2. Zimne przystawki:
patery mięs pieczonych (szynka z morelą, karkówka z czosnkiem, schab ze śliwką, rolada boczkowa)
deski ryb wędzonych
pasztet domowy z żurawiną
szparagi zawinięte w szynkę parmeńską
śledź w sosie śmietanowym
sałatka z grillowanym kurczakiem na liściach sałaty lodowej w towarzystwie pomidorów, ogórków,
papryki i kukurydzy.
sałatka capresse z pomidorów i mozzarelli w sosie pesto
tatar z łososia z kaparami
masło, pieczywo

3. Dania na ciepło serwowane podczas przyjęcia:
a'la strogonow drobiowy
łosoś z rusztu w sosie maślano - cytrynowym
grillowany szaszłyk
barszcz czerwony rubinowy z krokietem

4. Ciasta:
stół szwedzki z ciastem

5. Napoje:
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kawa i herbata Lipton bez ograniczeń
woda mineralna z cytryną – bez ograniczeń

6. Owoce
7. Tort:
wielkość zależna od ilości osób

8. Udziec wieprzowy:
wielkość zależna od ilości osób
serwowany przez szefa kuchni

9. Mini stół staropolski
serwowany tylko na poprawinach
Ciasta i napoje gorące (kawa i herbata) mieszczą się na osobnych stołach (bufet szwedzki)

Pakiet diamentowy ( 285 zł/osoba )
1. Obiad:
Rosół z kołdunami i warzywami
Zrazy wołowe po staropolsku
Królik w śmietanie
Tradycyjna kaczka pieczona z jabłkami i żurawiną
Polędwiczki wieprzowe w ziołach serwowane z grzybami leśnymi
Łosoś z rusztu w sosie cytrynowo-maślanym
deser: rolada lodowa z owocami i polewą czekoladową

2. Zimne przystawki serwowane sukcesywnie:
Patery wędlin hiszpańskich
Sery z owocami
Szparagi w szynce parmeńskiej
Schab po warszawsku
Łosoś wędzony na cytrynie
Ryby wędzone na gorąco: węgorz, pstrąg, karp
Jajka przepiórcze na sałacie z kawiorem
Befsztyk tatarski
Śledzie w 3 smakach
Pasztet z żurawiną
Sałatki: capresse oraz z paluchów krabowych

3. Na gorąco:
Dzik pieczony w całości serwowany przez kucharza
Wyśmienity karp z patelni
Kaprys szefa kuchni czyli mix mięs w różnej odsłonie
Fileciki z kaczki na sposób azjatycki
Barszcz czerwony z krokiecikami i pasztecikami

4. Na bufecie:
Ciasta i owoce

5. Dodatkowo w cenie bez ograniczeń:
Napoje gorące i napoje zimne – woda z cytryną, cola, fanta, sprite, soki
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Dekoracja Sali

Jesteśmy osobami wykwalifikowanymi, posiadamy certyfikaty ukończonych kursów –
wiedza poparta praktyką, rozwijana o najnowsze trendy. Przyjazne, zawsze uśmiechnięte,
podchodzące z pełnym zaangażowaniem i wielkim sercem do każdego zlecenia. Chętnie
podejmiemy się dodatkowych nietypowych zamówień.
Dzień ślubu oraz uroczystość weselna na długo musi pozostać w Waszej pamięci,
Waszych rodzin oraz gości weselnych. Ten dzień będzie wyjątkowy i musi być dla Was
czystą przyjemnością. Dołożymy wszelkich starań aby pomóc Wam przejść przez niego z
uśmiechem na twarzy.

PAKIET STANDARD- CENA 790 ZŁ.











TŁO ZA PARĄ MŁODĄ (PROSTA, MAŁE SERCA, PODŚWIETLANE)
IKEBANA ( PROSTA)
5 BUKIETÓW NA STOŁACH
CZERWONY DYWAN na wejście
DEKORACJA 2 KRZESEŁ DLA PARY MŁODEJ
DEKORACJA STOLIKÓW BANKIETOWYCH NA SZAMPANA
ŚWIECE
SERWETKI MATERIAŁOWE dla wszystkich gości
PRZYWITANIE CHLEBEM I SOLĄ
DEKORACJA KIELISZKÓW DO SZAMPANA DLA PARY MŁODEJ

PAKIET CLASSIC – CENA 1290 ZŁ.













TŁO ZA PARĄ MŁODĄ ( DUŻE SERCA, PODŚWIETLANE)
IKEBANA (PROSTA)
5 BUKIETÓW NA STOŁACH
2 BUKIETY ZA PARĄ MŁODĄ
CZERWONY DYWAN na wejście
DEKORACJA 2 KRZESEŁ DLA PARY MŁODEJ
DEKORACJA STOLIKÓW BANKIETOWYCH NA SZAMPANA
ŚWIECE
SERWETKI MATERIAŁOWE dla wszystkich gości
PRZYWITANIE CHLEBEM I SOLĄ
DEKORACJA KIELISZKÓW DO SZAMPANA DLA PARY MŁODE
DEKORACJA BUFETU ALKOHOLOWEGO (szklanki typu long, whisky, kieliszki wino białe i
czerwone, kieliszki do wódki, termosy z lodem, cytryna, limonka, plastry pomaranczy, słomki)
 DEKORACJA STOŁU KSIĘGI GOŚCI
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PAKIET EKSTRA - CENA 1790 ZŁ.















TŁO ZA PARĄ MŁODĄ ( PIERWSZE LITERY IMION PARY MŁODEJ ZDOBIONE KWIATAMI)
IKEBANA (PROSTA)
5 BUKIETÓW NA STOŁACH
2 BUKIETY ZA PARĄ MŁODĄ
2 KOMPOZYCJE KWIATOWE NA WEJŚCIU W DUŻYCH WAZONACH
DEKORACJA NA SŁUPACH
CZERWONY DYWAN na wejście
DEKORACJA 2 KRZESEŁ DLA PARY MŁODEJ
DEKORACJA STOLIKÓW BANKIETOWYCH NA SZAMPANA
ŚWIECE
SERWETKI MATERIAŁOWE dla wszystkich gości
PRZYWITANIE CHLEBEM I SOLĄ
DEKORACJA KIELISZKÓW DO SZAMPANA DLA PARY MŁODEJ
DEKORACJA BUFETU ALKOHOLOWEGO (szklanki typu long, whisky, kieliszki wino białe i
czerwone, kieliszki do wódki, termosy z lodem, cytryna, limonka, plastry pomaranczy, słomki)
 DEKORACJA STOŁU KSIĘGI GOŚCI

PAKIET EXCLUSIVE – CENA 2490 ZŁ.
















TŁO ZA PARĄ MŁODĄ ( WSZYSTKO J/W , NA ŻYCZENIE INNE PROPOZYCJE)
IKEBANA (ROZBUDOWANA), ŚWIECZNIK,
8 BUKIETÓW NA STOŁACH
2 BUKIETY ZA PARĄ MŁODĄ
2 KOMPOZYCJE KWIATOWE NA WEJŚCIU W DUŻYCH WAZONACH
DEKORACJA NA SŁUPACH
GIRLANDY MATERIAŁOWE
CZERWONY DYWAN na wejście
DEKORACJA 2 KRZESEŁ DLA PARY MŁODEJ
DEKORACJA STOLIKÓW BANKIETOWYCH NA SZAMPANA
ŚWIECE
SERWETKI MATERIAŁOWE dla wszystkich gości
PRZYWITANIE CHLEBEM I SOLĄ
DEKORACJA KIELISZKÓW DO SZAMPANA DLA PARY MŁODEJ
DEKORACJA BUFETU ALKOHOLOWEGO (szklanki typu long, whisky, kieliszki wino białe i
czerwone, kieliszki do wódki, termosy z lodem, cytryna, limonka, plastry pomarańczy, słomki)
 DEKORACJA STOŁU KSIĘGI GOŚCI

DODATKOWE INFORMACJE DO PAKIETÓW
 Istnieje możliwość zamówienia większej ilości bukietów na stoły w zależności od zapotrzebowania.
oferta obejmuje 5 lub 8 bukietów na stołach jednak na życzenie klienta może ulec zwiększeniu w
cenie 40zł sztuka.

Do każdego pakietu można domówić girlandy materiałowe na balustrady na sali balowej – w
kolorze do uzgodnienia w cenie 500zł

Dekoracja stołów – do uzgodnienia dobór kolorystyki

Dekoracja słupów - do uzgodnienia dobór materiałów

Kwiaty do ikebany oraz wazonów – żywe, jednokolorowe, w kolorze
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DODATKI (cena ustalana indywidualnie)
 Dekoracja kościoła
 Bukiet ślubny- do uzgodnienia wielkość, kolor, dobór kwiata
 Butonierka dla młodego
 Zaproszenia
 Winietki
 Księga gości
 Prezenciki dla gości weselnych
 Dekoracja alkoholu etykiety oraz Pary Młodej
 Dekoracja światłem LED
 Dyplomy, bukiety, kosze, inne
 Prezenty na podziękowania dla rodziców

Studio Florystyczne

Angelika Mieleszko Kontakt 691262628

Dodatkowe informacje

(dotyczą wszystkich pakietów weselnych)













Dzieci do 5 lat gratis.
Dzieci 5-12 lat 50% ceny.
Dzieci > 12 lat 100% ceny.
Wesele możemy również zorganizować w formie bufetu szwedzkiego bez
dodatkowych opłat.
Poprawiny: (czas 5 godzin, każda nast. godzina + 300zł)
 Wersja Lux : 30zł/os.
Na poprawiny podajemy zimny bufet (wszystkie przekąski z menu) świeże, nie
odważymy się podać Państwu przekąsek, które stały na stole całą noc.
Zwyczajowo podajemy wtedy odgrzane danie mięsne oraz zimne zakąski, które
pozostając w chłodniach nie doczekały się podania gościom (nie wszystkie one
trafiają na weselny stół od razu)
 Wersja DeLux : 45zł/os.
Wersja Lux + obiad z dwóch dań
Tort weselny – 45zł/1kg
Patery owoców (wystawione na bufecie z kawą i ciastem) – 5zł osoba
Napoje: soki, cala, fanta, sprite, woda mineralna, wódka biała – 50zł osoba – bez
ograniczeń
Ze względów estetycznych, jeśli wnosicie Państwo swoje napoje (dot. napoi
gazowanych) prosimy o kupowanie pojemności maksymalnie do 1 litra, natomiast
jeśli chodzi o soki to przelejmy je do dzbanków.
Koszt obsługi gotowego wyrobu dostarczonego przez zlecającego (za okazaniem
dowodu pochodzenia danego produktu):
 Ciasta, tort itp. – 3zł/osoba,
Pokrowce na krzesła – 10zł szt
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 Rezerwacja lokalu następuje po wpłaceniu zadatku w wysokości 2000zł. W
przypadku rezygnacji zadatek ulega przepadkowi.
 Istnieje możliwość wynajmu pokoi hotelowych dla gości weselnych. Potwierdzeniem
rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 50% wartości usługi. W przypadku
rezygnacji zadatek ulega przepadkowi więcej na www.kormoran.tv
 Ze względu na bardzo duże doświadczenie proponujemy Państwu wszechstronną
pomoc w oprawie Waszego święta, filmowanie fotografowanie, oprawa muzyczna,
oprawa artystyczna, dekoracja sali balowej, kościoła i wiele innych rzeczy które są
niezbędne przy tak ważnej uroczystości. Na powyższe spotkanie musicie Państwo
przeznaczyć co najmniej 2 godziny i wcześniej ustalić termin.

Dodatkowe atrakcje:

Wynajem samochodu wraz z kierowcą (przewóz z domu do kościoła na ślub
zasięg do 50km, wraz z dekoracją pojazdu lampką wina i słodkim poczęstunkiem)

i z kościoła na wesele,

700zł

Audi A6 Allroad

Mercedes V – 7 osobowy

Kącik staropolski
1500zł
Udziec 7-10kg
500zł
Prosie pieczone bez kości w całości 9-13kg
990zł
Indyk pieczony lub wędzony w całości 7-10kg
500zł
Prosiak nadziewany kaszą i podrobami pieczony w chlebie 20-25kg
1800zł 1szt.
Dzik pieczony w całości na grillu 20-25kg
1800zł 1 szt.
Pokaz sztucznych ogni
2500zł
Rzymskie ognie w 4 miejscach
400zł
Strzały z armat przez pirata
250zł
Piwo kega Tyskie
30l – 330zł, 50l – 550zł
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