Oferta weselna
WYJĄTKOWE CHWILE W PAŁACU

Oferta weselna
WYMARZONE MIEJSCE NA WESELE
Marzy Wam się niezwykłe wesele w baśniowej aurze?
Chcecie zorganizować uroczystość Zaślubin w otoczeniu przyrody?
Zadbamy, by Wasze wesele było niezapomniane, dzięki
wyjątkowej scenerii zabytkowego Pałacu, profesjonalnej
obsłudze i wymarzonym atrakcjom.

◆ Zabytkowy Pałac otoczony tajemniczym parkiem i stawami na Warmii.
◆ Możliwość organizacji noclegu na miejscu dla wszystkich Gości weselnych.
◆ Staropolska kuchnia oparta o naturalne składniki.
Część z nich pochodzi z przypałacowego ogrodu i sadu.

◆ Kameralne położenie na terenie Pojezierza Iławskiego, zaledwie
30 km od Iławy i Kwidzyna.

◆ Możliwość organizacji uroczystości Zaślubin i Wesela na świeżym powietrzu.

Sale weselne
Pałac w Bałoszycach oferuje Państwu kilka rozwiązań, które
umożliwią zorganizowanie weselnego przyjęcia w gronie
najbliższych, wystawnego balu oraz bankietu.

Sala Lustrzana

Sala Kominkowa

Sala Biblioteczna

Winiarnia

Sale weselne

SALA LUSTRZANA

◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

Do 150 osób jako sala taneczna
Do 100 osób jako sala restauracyjna
Wydzielony podest dla orkiestry
Fortepian z możliwością wynajęcia
Wyjście na taras z widokiem na park
Imponujący żyrandol
Połączona z salą Kominkową

Sale weselne

SALA KOMINKOWA

◆
◆
◆
◆

Do 120 osób
Sala jadalna
3-metrowy zabytkowy piec
Połączona z salą Lustrzaną

Sale weselne
SALA BIBLIOTECZNA

◆
◆
◆

Do 30 osób jako sala restauracyjna
Kameralna, oddalona od sali tanecznej
Na mniejszą uroczystość weselną

WINIARNIA

◆
◆
◆
◆

Do 70 osób
Ściany wykonane z prawdziwej cegły
Bilard na sali (w przypadku mniejszych uroczystości)
Niezależne wyjście do parku

śŚSlub

SLUB W KOSCIELE

SLUB W PLENERZE

W okolicy Pałacu znajdują się dwie świątynie:

Przypałacowy park stanowi
wspaniałe tło dla uroczystości
Zaślubin w plenerze.

◆
◆

kościół pw. św. Rodziny w Bałoszycach (350m)
klimatyczny kościół pw. Matki Boskiej Fatimskiej w Łęgowie (ok. 5km)

Atrakcje

ATRAKCJE NA WESELU:
Pomożemy Państwu w zorganizowaniu dodatkowych
atrakcji, by dzień Ślubu okazał się niezapomnianym.

◆

Polecamy Dekoratorów, Zespoły muzyczne, Drink bary,
Prosecco Vany, Cukiernie.

◆

Przygotowujemy wiejski stół, przywitanie tradycyjnym
chlebem i solą oraz oferujemy przejazd bryczką.

Propozycja Menu Standard
OBIAD

ZIMNE PRZEKĄSKI

Zupa

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

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

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.

Propozycja 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

Propozycja Menu Premium
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

Propozycja Menu Premium
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

Przedstawione menu jest przykładowe
i może ulec zmianie na życzenie Zamawiającego.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI BY POZNAĆ PEŁNĄ OFERTĘ

Oferta weselna
ZADZWOŃ

T: 601 553 045
NAPISZ E-MAIL

E: info@palacbaloszyce.com

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

