


Wyjątkowa uroczysto�� w nieziemskiej oprawie. Dania przygotowywane 
przez do�wiadczonego Szefa Kuchni, profesjonalny personel,

trzy klimatyzowane sale z możliwo�cią łączenia, hotel i kompleks domk�w 
położony w lesie, tuż nad brzegiem jeziora. Zapraszamy do nas. 

W naszym hotelu na Mazurach organizujemy wesela, nie tylko wynajmując 
salę i zapewniając szeroki wyb�r da�, ale r�wnież kompleksowo,

spełniając marzenia Pary Młodej. Organizujemy zar�wno
kameralne przyjęcia jak i wesela do 200 os�b.

Z okien naszej restauracji z przestronnym tarasem rozpo�ciera się
magiczny widok na jezioro Tajty. Z przyjemno�cią zadbamy 

o każdy szczeg�ł uroczysto�ci i pobytu Go�ci,
tak aby czas spędzony u nas, stał się

wyjątkowy i niezapomniany. 



Przywitanie Pa�stwa Młodych chlebem i solą

Wzniesienie toastu przez Go�ci lampką wina musującego

3 posiłki na gorąco

7 przystawek na zimno

2 sałatki

Bufet kawowy: aromatyczna kawa, wielosmakowe herbaty

Woda / soki

Bankiet�wki  w wybranej kolorystyce

Degustacja menu

Apartament dla Nowoże�c�w z widokiem na jezioro w noc weselną GRATIS!

Dla go�ci przyjęcia weselnego atrakcyjne ceny noclegu.

Bezpłatny parking monitorowany



Przywitanie Pa�stwa Młodych chlebem i solą

Wzniesienie toastu przez Go�ci lampką wina musującego

4 posiłki na gorąco

8 przystawek na zimno

2 sałatki

Bufet kawowy: aromatyczna kawa, wielosmakowe herbaty

Woda / soki

Owoce 

Bankiet�wki w wybranej kolorystyce

Degustacja menu

Apartament dla Nowoże�c�w z widokiem na jezioro w noc weselną GRATIS

Dla go�ci przyjęcia weselnego atrakcyjne ceny noclegu.

Bezpłatny parking monitorowany



Przywitanie Pa�stwa Młodych chlebem i solą

Wzniesienie toastu przez Go�ci lampką wina musującego

4 posiłki na gorąco

Starter/przystawka lub deser po obiedzie

9 przystawek na zimno

2 sałatki

Bufet kawowy: aromatyczna kawa, wielosmakowe herbaty

Woda / soki

Napoje gazowane 0,2

Owoce

Ciasta / deserki

Bankiet�wki wybranej kolorystyce

Rustykalna �cianka za Parą Młodą

Pokrowce na krzesła

Degustacja menu

Apartament dla Nowoże�c�w z widokiem na jezioro w noc weselną GRATIS

Dla go�ci przyjęcia weselnego atrakcyjne ceny noclegu.

Bezpłatny parking monitorowany



.

Kompleksowa oferta

Limuzyna, a może Cadillac lub bryczka? Dekoracja sali weselnej, tak aby jej 

wnętrze stało się dla Pary Młodej wymarzonym miejscem do celebrowania tego 

magicznego czasu. Srebrny serwis, gwarantujący ekskluzywną oprawę da�? 

Opieka florystyki, kt�ra sprawi, że wystr�j rozkwitnie tysiącem barw. Oprawa 

muzyczna w r�żnorodnym stylu, konferansjerka, nagło�nienie i o�wietlenie. 

Fotograf, czy kamerzysta, kt�ry uchwyci bezcenne chwile. Organizujemy 

uroczysto�ci �lubne od A do Z, pomagając Młodym oraz ich Rodzicom na każdym 

etapie przygotowa� do tego wyjątkowego wieczoru. U nas znajdziesz wszystko, 

czego potrzebujesz.

Nasze sale

Organizujemy uroczysto�ci do 200 os�b.

Posiadamy trzy stylowe, klimatyzowane sale z możliwo�cią łączenia.

Z naszej przestronnej Restauracji rozpo�ciera się magiczny widok

na jezioro Tajty, kt�ry stanowi niepowtarzalną oprawę wyjątkowych chwil. 

R�żnorodny styl wesel, układ oraz kształt stoł�w (okrągłe, prostokątne)

według oczekiwa� naszych Go�ci. 



Hotel Tajty jest miejscem przyjaznym rodzinie:

Dzieci od 0 do lat 4 bezpłatnie

Dzieci od 5 do 10 lat 50% rabatu od ceny menu

Muzyka łagodzi obyczaje…

St�ł dla obsługi 40% od ustalonej ceny menu

(zesp�ł/DJ, fotograf, kamerzysta)

Termin ma znaczenie

Zorganizuj przyjęcie w terminie poza weekendowym

i skorzystaj z dodatkowego 10% rabatu.

(oferta obowiązuje od niedzieli do czwartku)

Miejsce inne niż wszystkie 

Wiecz�r Panie�ski/Kawalerski, a może Rocznica �lubu?

Oferta specjalna dla 20% rabatu.

Alkohol i napoje soft w promocyjnych cenach.

Oferta specjalna na szeroki wyb�r trunk�w. 

Nie pobieramy opłaty korkowej.

WESELA W SEZONIE LETNIM

W miesiącach lipiec-sierpie�

+25% dopłaty za osobę 



St�ł wiejski

Wyb�r mięs ( szynka, salceson, boczek ), tradycyjne kiełbasy, pasztet wiejski, 

smalczyk ze skwarkami, smalczyk wega�ski z czerwoną  fasolką, og�rki kiszone, 

chlebek własnego wypieku, pikle, sosy: (tysiąca wysp, chrzan, �wikła), 

25 zł / osoba / minimum 80 os�b

St�ł rybny

Wyb�r dostępnych ryb m.in.: pstrąg wędzony w dzwonku, sieja wędzona w dzwonku, 

sielawka, sum, leszcz, polędwiczka z morlina, polędwiczka z tu�czyka, ryba w occie

35 zł / osoba / minimum 80 os�b

Bufet słodki

Ciasta domowego wypieku: szarlotka, sernik z brzoskwiniami, czekoladowe z 

wi�niami, rafaello, orzechowe, rolada z galaretka i owocami, 3 bit, piernikowe z masą 

cytrynową, porzeczkowiec

22 zł / osoba / minimum 80 os�b

Bufet sushi z mazurskich ryb

Z sandacza, z okoniem, z paluszkami kraba, wegetaria�skie, z krewetkami

30 zł / osoba / minimum 80 os�b

Fontanna czekoladowa

Belgijska czekolada, owoce sezonowe, Przekąski suche: rurki, wafelki, pianki,

1000 zł / minimum 80 os�b

Fontanna alkoholowa

Kącik alkoholowy jak r�wnież bezalkoholowy – mini drink/bar

Koszt wg wyceny indywidualnej



Foto-budka

Pakiet Mini: 850 zł/2h

Pakiet Standard 1050 zł/3h

Pakiet Specjalny: 1200 zł/4h

Drink bar

Koktajle alkoholowe i bezalkoholowe w formie open baru.

Koszt wg wyceny indywidualnej.

Prosecco Van

Mobilny bar z Prosecco. Wynajem Prosecco Vana gwarantuje dobrą zabawę

i niesztampowy spos�b serwowania prosecco, kt�ry na pewno zyska

powodzenie w�r�d go�ci. 

Koszt wg wyceny indywidualnej.

O�wietlenie LED

Dekoracyjne o�wietlenie Sali w wybranym kolorze

Koszt 1200 zł

Pokrowce 

Okrycia na krzesła w kolorze białym

Koszt 7 zł/szt.

Srebrny serwis

Wyserwowanie gł�wnego dania na talerzach przykrytych ciepłymi srebrnymi kloszami.

Koszt 1600 zł / minimum 80 os�b
Obowiązuje tylko przy ustawieniu okrągłych stoł�w.

Animacje

Zabawy pod opieka animatora

Koszt 250 zł/h



Możliwo�� organizacji w Sali Restauracyjnej, Kominkowej,

na tarasie z pięknym widokiem na jezioro Tajty, bąd� w Tawernie Mazurskiej. 

Uroczyste �niadanie – max 2 h

40 zł / osoba - każda następna godzina płatna 500 zł;

Bogaty bufet �niadaniowy z gorącymi daniami i zimną płytą.

Kawa, herbata, woda, soki.

Lunch - max do 5 godzin

75zł / osoba– każda następna godzina płatna 700 zł;

Bufet składający się  z zupy, II dania, dodatk�w, sałatek.

Kawa, herbata, woda, soki oraz bufet z daniami z przyjęcia weselnego.

Grill - max do 5 godzin 

90 zł / osoba – każda następna godzina płatna 700 zł;

Bufet składający się  z zupy, grillowanych specjał�w, dodatk�w, sałatek.

Kawa, herbata, woda, soki.

Istnieje możliwo�� zorganizowania rejsu statkiem

z poczęstunkiem – koszt wg wyceny indywidualnej.

Przyjęcie poprawin możemy zorganizowa�

maksymalnie do godziny 17:00.



Przedstawione propozycje menu weselnego są przykładem z naszych licznych realizacji.
W zależno�ci od Pa�stwa oczekiwa� możliwa jest ich modyfikacja lub zmiana.

Na życzenie uwzględniamy menu wegetaria�skie,
wega�skie lub inne opcje żywieniowe.

Z przyjemno�cią spotkamy się z Pa�stwem w celu om�wienia
oprawy przyjęcia weselnego oraz organizacji poprawin. 

emilia.drylo@hoteltajty.pl
+ 48 512 680 265

ul. Przemysłowa 17
11-500 Wilkasy k. Giżycka, PL


