Oferta Weselna

Sprawiamy by dni wyjątkowe, które nam
powierzacie właśnie takie były!

Przyjęcie Weselne jest najpiękniejszym dniem Pary Młodej, jest
to dzień, który musi zapaść w pamięć na całe życie. W naszej
Restauracji każda spędzona chwila przyprawia o niesamowite
emocje a towarzysząca z tym miłość sprawia, że wchodzimy w
świat prawdziwej magii.

Jesteśmy tu po to by spełnić Państwa marzenia!
Od 2014 roku zaufało nam już tysiące gości!

Restauracja
Restauracja idealnie sprawdza się na przyjęcia
Weselne , dzięki klimatyzowanej sali, magicznym
wystroju oraz klimacie rustykalnym wprowadzimy
Państwa oraz resztę gości w świat prawdziwej magii.
Świat ten nie opuści Was nawet przez chwile a to
wszystko dzięki prawdziwej podróży po krainie
niezapomnianych smaków! Smaków, które odnajdą
się w gustach każdego gościa, a to przecież
najważniejsze!
Restauracja mieści do 90 gości, sprawdzi się również
idealnie w przyjęciu na 40 - 50 osób a to dzięki idealnej
aranżacji sali!

W tym dniu gwarantujemy:
Kieliszek wina musującego do toastu
Tradycyjne przywitanie chlebem i solą
Pokój na prezenty dla Pary Młodej z możliwością
przetrzymania do dnia następnego
Specjalne menu dla Wegan, Wegetarian,
Bezglutenowców
Dzieci poniżej lat 3 nie są wliczane w rozliczenie
końcowe
Indywidualne menu dla dzieci
Dzieci od lat 3 -9 lat 50 % wartości menu
Obsługa imprezy ( Orkiestra itp. ) 70 % menu
Dodatkowe atrakcje, które sprawią ten dzień
bardziej wyjątkowym
Profesjonalną obsługę oraz doradztwo do dnia
przyjęcia weselnego

Dodatkowe atrakcje:
Candy bar

- 15 zł / osoby

Festiwal Fajerwerków

- ok. 4500 zł

Pokaz żywymi ogniami

- ok. 2000 zł

Korytarz zimnych ogni

- 5 zł / osoby

Pierwszy taniec w chmurach - 450 zł
Przejazd bryczką po okolicy - 300 zł /h
Napisy Miłość / Love

- 350 zł

Bufet Kawowy ciągły

-

10zł / osoby

Udziec Wieprzowy

-

12zł / osoby

Napoje Gazowane 1,5 litrowe - 8 zł / osoby
Dekoracja kwiatowa sali wyceniania jest
indywidualnie.
Oraz wiele innych atrakcji np: Pokazy laserowe,
Animator dla dzieci, Pokazy Barmańskie itp.

, , P r e m i u m " - 2 2 0 z ł / o s o b y cz.1
Powitanie Młodej Pary
- Zwyczajem staropolskim, chlebem i solą

Toast w Restauracji
- Toast kieliszkiem wina musującego z owocem

Zupa
- Rosół drobiowo - wołowy
- Krem ...

Danie Główne ( 4 porcje na osobę )
( 6 rodzajów do wyboru )
- Devolai z masłem i natką pietruszki
- Roladka z serem i papryką w panierce
- Roladka z schabu z pieczarką i serem
- Potrawka z kurczaka
- Karkówka marynowana w ziołach
- Zraz wołowy z cebulą i boczkiem i ogórkiem
- Kotlet schabowy lub drobiowy
- Kaczka pieczona w całości podzielona na 4 części
- Udko z kaczki confitowane
- Polędwiczki wieprzowe w sosie kurkowym
- Rostbef wołowy lub antrykot wołowy w sous vide
- Pierś z gęsi w sosie winnym lub pierś z kaczki
- Sandacz z szpinakiem zapiekany pod beszamelem
- Łosoś pieczony

- Poliki wołowe duszone w czerwonym winie
- Udko z królika w sosie musztardowym
- Zraz z dzika z ogórkiem kiszonym cebulą i boczkiem

,,Premium - 220zł / osoby
Dodatki ( 4 porcje na osobę )

cz.2

( 5 rodzajów do wyboru )
- Ziemniaki gotowane / puree / pieczone - do wyboru
- Kluski półfrancuskie
- Ryż biały
- Kluski śląskie lub kopytka
- Pyzy domowe
- Zestaw surówek sezonowych - 3 rodzaje
- Marchewka z groszkiem
- Warzywa gotowane polane masłem z bułką tartą

Deser
- Wyjątkowy deser dobierany indywidualnie pod preferencje gości

Ciasto Domowe

( 4 rodzajów do wyboru )
- Sernik pieczony z włoską bezą
- Szarlotka z jabłkami prażonymi
- Ciasto czekoladowe
- Raffaelo z wiórkami kokosowymi
- Sernk na zimno z owocami

,,Premium" - 220zł / osoby
cz.3
Zakąski zimne
( 6 rodzajów do wyboru )
- Sałatka Grecka
- Sałatka z roszponką , fetą, pieczonym burakiem
- Sałatka cezar z grzankami, chipsem z boczku i kurczakiem
- Deski mięs pieczonych z sosem chrzanowym lub tatarskim
- Galantynki z kurczaka
- Ryba w zalewie octowej
- Gzik Wielkopolski podany z świeżym koperkiem
- Sałatka Śledziowa
- Sałatka Warzywna
- Tatar Wołowy
- Tatar z Łososia z suszonymi pomidorami oraz oliwkami
- Szynka dojrzewająca na kruchych sałatach z winegretem
- Pate z wątróbki grzankami

,,Premium" - 220zł / osoby
Kolacja
( 4 rodzajów do wyboru )
- Golonka po bawarsku z kapustą kiszoną zasmażaną lub gotowaną
- Krokiety z barszczem domowym
- Pulpety drobiowe z kaszą bul gur
- Gołąbki w sosie pomidorowym
- Żeberka wieprzowe z pieczonymi ziemniakami
- Polędwiczka wieprzowa w cieście francuskim
- Leczo z domowym pieczywem
- Udko marynowane w musztardzie i miodzie
- Pikantne żeberka z grillowanymi warzywami

Śniadanie - 1 do wyboru
- Flaki wieprzowe
- Gulaszowa
- Żurek domowy
- Meksykańska

cz.4
Tort Weselny może zostać podany przy pierwszej
kawie, bądź przy kawie drugiej, która następuję od
razu po zakąskach. Cena Tortu Weselnego ustalana
jest indywidualnie przy rozmowie.
Tort podany w chmurach z towarzystwem sztucznych
ogni
Atrakcja Wieczoru to udziec wieprzowy z
ziemniakami pieczonymi i sosem czosnkowym, cena
atrakcji to 12 zł od osoby!
Dzieci małe , które nie posiadają dodatkowego
nakrycia przy stole są bezpłatne
Alkohol może zostać dostarczony indywidualnie przez
Młodą parę, jednak wtedy zostaje pobierana opłata
"Serwisowa alkoholi", która wynosi 5zł od osoby
W skład oferty wchodzą: Pierwszy taniec w chmurach,
Tort podany w chmurach z towarzystwem sztucznych
ogni, Bufet kawowy ciągły, Sok naturalny + woda z
cytryną i miętą bez limitu

Ślub w plenerze
Ślub w plenerze to magiczny czas dla ludzi,
którzy cenią sobie wyjątkowość. Nasza Restauracja
umożliwia takie wydarzenie!
Nasz ogród jest do tego idealnie przystosowany,
wypełniony jest właśnie magią, która idealnie
sprawdzi się w tym wyjątkowym czasie.

W tym możemy Wam pomóc!
Z racji naszego doświadczenia możemy zaproponować:
Organizatorów oprawy muzycznej
( Profesjonalną orkiestrę, bądź DJ )
Organizatorów atrakcji weselnych ( Pokazy ogni,
pokazy laserowe itp. )
Dobór odpowiedniego menu pod preferencje gości
Organizację tortu Weselnego
Ciasto Weselne jest przygotowywane przez naszą
pracownie
Wystrój oraz aranżacje sali weselnej
Organizację samochodu Weselnego dla Pary
Młodej
Pomoc w zorganizowaniu fryzury ślubnej
Pomoc w zorganizowaniu ślubu w plenerze
Organizacja transportu dla gości do hotelu
oddalonego 5km od naszej Restauracji
Wycenienie szacunkowych kosztów organizacji
Wesela w naszej Restauracji

Najczęstsze pytania
Czy są koszty ukryte?

Do której obsługa zostaje na Weselu?

Jako Restauracja gwarantujemy brak kosztów ukrytych!

Cała obsługa pracuję dla Państwa do końca Wesela

Ile wynosi menu od osoby?

Ilu kelnerów przypada na nasze Wesele?

Każda cena menu od osoby podana jest przy każdym wybranym
wariancie. Nie wliczone są w to atrakcje dodatkowe, które mogą
Państwo wybrać.
Jaka musi być minimalna liczba gości na Przyjęciu Weselnym?
Minimalna liczba gości to 40 osób.

Ilość kelnerów dopierana jest w proporcji do liczby gości. Jeden
kelner odpowiada za 15 - 20 gości.
Czy alkohol oraz napoje będą schłodzone?
Alkohol wraz z napojami może zostać schłodzony jednak zależy to
tylko do Organizatorów przyjęcia Weselnego
Co z osobami palącymi?

Czy jest coś takiego jak opłata "korkowego"

Na sali jest zakaz palenia jednak posiadamy do tego wyznaczone

Opłata korkowego występuję tylko wtedy gdy Para Młoda

miejsca na dworze.

dostarcza alkohole w swoim zakresie, opłata wynosi 5zł od osoby

Czy sala jest klimatyzowana?

Co jeśli Para Młoda chce sama zorganizować atrakcje?

Tak sala wraz z parkietem jest w całości klimatyzowana

W każdym takim przypadku dajemy zgadzamy się na takie usługi
prosimy tylko by były to firmy z doświadczeniem i o to by
poinformować Restauracje jakie atrakcje będą miały miejsce
Czy do Ciasta jest dołączana kawa i herbata?
Tak, w każdym przypadku do pierwszego ciasta dołączana jest
serwisowana kawa i herbata bez limitu. Nie pobieramy za to
żadnych opłat .
Do której godziny trwa Przyjęcie Weselne?
W naszej Restauracji przyjęcie weselne trwa do godziny 4:00
istnieje możliwość przedłużenia jednak koszt wynosi 300 zł za 1h

Czy miejsce jest bezpieczne dla dzieci?
Tak, Restauracja leży w miejscu wyciszonym a obszar za nią
idealnie jest przystosowany dla najmłodszych gości
Czy na zewnątrz są miejsca by mile spędzić czas?
Tak posiadamy dwa tarasy wraz z miejscami siedzącymi oraz
magiczny ogród od którego ciężko odejść
Stoły są okrągłe czy prostokątne?
Stoły w naszej Restauracji występują tylko w postaci prostokątów

Co z ułożeniem stołów i rozmieszczeniem gości?
Ułożenie stołów oraz rozmieszczenie gości omawiane jest z
Młodą Parą przed przyjęciem weselnym a wszystko to podparte
jest naszym doświadczeniem!
Co z winietkami i podziękowaniami?
Winietki oraz podziękowania organizowane są przez
Parę Młodą a rozłożone przez naszą obsługę przed przyjęciem
weselnym.
Czy są kary pieniężne za niezorganizowanie przyjęcia
weselnego?
Wszystkie nasze zastrzeżenia są zawarte w umowie, która jest
omawiana w momencie gdy Para Młoda jest pewna organizacji
przyjęcia weselnego w naszej Restauracji.
Do kiedy musi podać ostateczną ilość gości?
Ostateczna ilość gości może zostać podana od 7- 10 dni przed
dniem uroczystości.

Kontakt

Kontakt:
E-mail: inforestauracjastodola@gmail.com
Tel.: 605 -931-010
- Restauracja " Stodoła "
- restauracja_stodola_
- Restauracja Stodoła
Z wielką radością dziękujemy za zainteresowanie się naszą ofertą.
Jesteśmy otwarci na wszelkie zmiany, które by Państwo rozważali.

