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Pakiet Srebrny
 • • • 

3 posiłki na gorąco

9 przystawek na zimno

Kawa/herbata/woda/soki

Przywitanie Państwa Młodych chlebem i solą

Wzniesienie toastu przez Gości lampką wina musującego

Dekoracja stołów w wybranej kolorystyce

Degustacja menu weselnego

Nocleg dla nowożeńców w apartamencie GRATIS!

Dla gości przyjęcia weselnego 30% rabatu na nocleg

Bezpłatny parking monitorowany



Pakiet Złoty
 • • • 

4 posiłki na gorąco

9 przystawek na zimno

Owoce

Kawa/herbata/woda/soki

Przywitanie Państwa Młodych chlebem i solą

Wzniesienie toastu przez Gości lampką wina musującego

Dekoracja stołów w wybranej kolorystyce

Degustacja menu weselnego

Nocleg dla nowożeńców w apartamencie GRATIS!

Dla gości przyjęcia weselnego 30% rabatu na nocleg

Bezpłatny parking monitorowany



Pakiet Diamentowy
 • • • 

4 posiłki na gorąco

10 przystawek na zimno

Kawa/herbata/woda/soki

Napoje gazowane

Owoce

Ciasta

Przywitanie Państwa Młodych chlebem i solą

Wzniesienie toastu przez Gości lampką wina musującego

Dekoracja stołów w wybranej kolorystyce

Rustykalna ścianka za młodymi

Oświetlenie led

Pokrowce na krzesła

Degustacja menu weselnego

Nocleg dla nowożeńców w apartamencie GRATIS!

Dla gości przyjęcia weselnego 30% rabatu na nocleg

Bezpłatny parking monitorowany



Ważne Informacje
 • • • 

Przyjęcie weselne organizujemy w eleganckiej,

przestronnej i klimatyzowanej Sali Restauracyjnej do 200 osób.

Proponujemy organizację przyjęcia przy okrągłych lub prostokątnych stołach.

Dzieci do lat 4 bezpłatnie;

Od 5 do 10 lat rabat 50% od ustalonej ceny menu

Stół dla obsługi 40 % od ustalonej ceny menu

W miesiącach lipiec- sierpień + 20% dopłaty za osobę

Organizacja przyjęcia w dzień tygodnia z dodatkową 10% zniżką!

Organizacja wieczoru Panieńskiego/ Kawalerskiego – 10% rabatu

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość

zakupu alkoholi, napoi soft w promocyjnych cenach.

Nie pobieramy opłaty korkowej.



Dodatkowo
dla Państwa przygotujemy

• • • 

Stół wiejski

Stół rybny

Stół rybny i wiejski mix

Prosiak pieczony

Dekorację sali

Bufet słodki

Tort weselny

Bufet sushi z mazurskich ryb

Oprawę muzyczną przyjęcia weselnego

Fontannę czekoladową

Budkę fotograficzną

Rejs statkiem z poczęstunkiem

Pokaz fajerwerków nad malowniczym jeziorem Tajty

Obsługa barmańska

Drink bar

Pokrowce w kolorze białym

Zabawy pod opieką animatora dla dzieci

Oświetlenie LED

Zimne ognie

Serwowanie głównego dania na talerzach przykrytych

ciepłymi kloszami tzw. srebrny serwis



Propozycja Poprawin
 • • • 

od 50 zł / osoba – max do 4 godzin – każda następna godzina płatna 500 zł;

od 70zł/osoba – max do 5 godzin – każda następna godzina płatna 700 zł;

Bufet: 2 dania ciepłe (zupa, II danie - menu do uzgodnienia);

Bufet: przekąski zimne i ciepłe (niewykorzystane z dnia poprzedniego);

Kawa, herbata bez ograniczeń;

Nagłośnienie (kolumna);

30 zł/osoba – uroczyste śniadanie max do 2 godzin.

Możliwość organizacji w Sali Restauracyjnej, Kominkowej lub w formie grilla

na tarasie z pięknym widokiem na jezioro Tajty bądź w Tawernie Mazurskiej.

Z przyjemnością spotkamy się z Państwem w celu omówienia oprawy

przyjęcia weselnego oraz organizacji poprawin.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji!


