Oferta weselna
2020

Cennik
WESELE WERSJA STANDARD
Do 80 osób dorosłych

195 zł/ os.

Powyżej 80 osób dorosłych

175 zł/ os.

Dzieci do lat 7/ osoby funkcyjne
(członkowie zespołu, fotograf)

50% ceny podstawowej

Przedłużenie zabawy weselnej

400 zł/ godzinę

W CENIE PAKIETU STANDARD
Dekoracja stołów
Obsługa kelnerska
Menu Standard
Pokój dla Nowożeńców
Chlebek na przywitanie Pary Młodej
Szampanówki tłuczone na szczęście
Możliwość wynajęcia własnej oprawy muzycznej

WESELE WERSJA PREMIUM
Do 80 osób dorosłych

205 zł/ os.

Powyżej 80 osób dorosłych

190 zł/ os.

W cenie pakiet Standard + Menu Premium.

USŁUGI DODATKOWE
Wynajęcie zaprzęgu ślubnego (na trasie Susz–Bałoszyce)

500 zł

Ustawienie namiotu do zaślubin w parku (bez kwiatów)

450 zł

Zamówienie zespołu muzycznego

od 3500 zł

Pieczenie prosiaka na ognisku

od 1400 zł

Pieczony dzik

od 1550 zł

Gęś faszerowana (1 szt./30 os.)

od 300 zł

Pieczenie kurczaków na ognisku

od 650 zł

Zamówienie ciast ( dla 100 osób)

od 1200 zł

Zamówienie owoców ( dla 100 osób)

od 650 zł

Zakup wódki

wg cen detalicznych

Zakupu soków, napojów gazowanych, wody mineralnej

wg cen detalicznych

Organizacja stołu wiejskiego

1500 zł

Wynajęcie stołu wiejskiego

450 zł

Wynajęcie nalewaka bez piwa

150 zł

Nalewak z piwem 30l

300 zł

Współpraca z barmanem

450 zł

Przygotowanie do spożycia napojów
Przygotowanie do spożycia alkoholi

(dostarczonych przez Zamawiających)
(dostarczonych przez Zamawiających)

1,5 zł/os.
1,5 zł/os.

POPRAWINY
45 zł/ os.

Cena za zabawę poprawinową

400 zł/ godzinę

Przedłużenie zabawy poprawinowej

Cena za zabawę poprawinową za osobę wynosi 45 zł, lecz nie mniej niż 3000 zł w sumie.
Przy weselach poniżej 70 osób cena za poprawiny podlega wycenie indywidualnej.

NOCLEG DLA GOŚCI WESELNYCH
Nocleg w Pałacu Bałoszyce
Nocleg w pokoju gościnnym

(na terenie Pałacu Bałoszyce)

Przedstawiona oferta dotyczy noclegu bez śniadania.

Wybierz wymarzoną salę na wesele

Sala jadalna

Winiarnia

Sala Biblioteczna

Sala Balowa

45 zł/ os.
35 zł/ os.

Menu Standard
OBIAD
Zupa
Rosół z wiejskiej kury z makaronem

Dania główne
(po 50% porcji)

Pierś po amerykańsku
Rolada de volaille
Zraz wieprzowy
Roladki wieprzowe z kluskami śląskimi
Roladki z karkówki z kapustą i pieczarkami

Dodatki
Ziemniaki z koperkiem
Ziemniaki zapiekane
2 rodzaje surówek
sałatka na ciepło

ZIMNE PRZEKĄSKI
Boczek faszerowany
Rolada z karkówki
Kabanosy
Pieczarka faszerowana
Żołądki drobiowe w galarecie
Ryba w pomidorach
Kurczak w galarecie
Sałatka nicejska
Sałatka w tortilkach
Śledzie pod purpurową cebulką
Jajko w sosie tatarskim
kawa i herbata bez ograniczenia,
masło, pieczywo 3 rodzaje

DANIA GORĄCE
Szaszłyk płonący z ryżem
Udko grillowane z frytkami
Barszcz czerwony z pasztecikiem
Gulasz z pieczarkami w asyście kaszy
Flaki wołowe
Przedstawione menu jest przykładowe i może ulec zmianie na
życzenie Zamawiającego.

Menu Premium
OBIAD
Zupa (do wyboru)
Rosół z wiejskiej kury z makaronem
Francuska zupa cebulowa
Krem brokułowy

Dania główne

(6 do wyboru po 50% porcji)
Pierś po amerykańsku
Rolada de volaille
Sakiewki schabowe z pieczarkami
Zraz wieprzowy
Roladki z karkówki z kapustą i pieczarkami
Roladki wołowe podane w chlebku
Faszerowane udka
Żeberka po irlandzku
Roladki ze schabu
Tradycyjny mielony
Zawijaniec drobiowy ze szpinakiem

Dodatki

(2 do wyboru)
Ziemniaki z koperkiem
Ziemniaki zapiekane
Kasza gryczana
Ryż
+
2 rodzaje surówek
sałatka na ciepło

ZIMNE PRZEKĄSKI
(9 do wyboru)

Boczek faszerowany
Rolada z karkówki
Schab ze śliwką
Żołądki drobiowe w galarecie
Ryba w pomidorach
Szczupak faszerowany w galarecie
Sałatka grecka
Sałatka jarzynowa
Śledzie pod purpurową cebulką
Jajko w sosie tatarskim
Tatar z łososia
Łopatka w galarecie
Pasztet z sosem żurawinowym
Rolmopsy śledziowe
Ryba po japońsku
Sałatka z tuńczykiem
Sałatka z paluszkami surimi
Sałatka na bazie tortellini
Sałatka nicejska
„Jaś” z warzywami
Jajka przepiórcze z łososiem
Klopsiki w marynacie
Pieczony boczek w majeranku
Pieczeń rzymska
Faszerowane pieczarki

kawa i herbata bez ograniczenia,
masło, pieczywo 3 rodzaje,
sos żurawinowy, sos czosnkowy

DANIA GORĄCE
(6 do wyboru)

Szaszłyk płonący z ryżem
Udko grillowane z frytkami
Barszcz czerwony z pasztecikiem
Gulasz z pieczarkami w asyście kaszy
Ryba w sosie ogórkowym
Frykadelki z indyka
Staropolski bigos z kiełbaskami
Golonka z kapustą zasmażaną
Gołąbki w pikantnym sosie
Udko po cygańsku
Racuszki drobiowo-pieczarkowe
Żeberka w sosie barbecue

SERWOWANE NA POPRAWINACH
Żurek lub flaki wołowe
Ziemniaki zapiekane
surówka

Kontakt
Pałac Bałoszyce
Bałoszyce 25,
14-240 Susz
T: 601 553 045

E: info@palacbaloszyce.com
palacbaloszyce.com

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

