Przyjęcie Weselne
w
Ośrodku Szkoleniowo Wypoczynkowym
Master w Lubiatowie
Mamy przyjemność zaproponować Państwu Organizacje przyjęcia weselnego
nad malowniczym Jeziorem Sławskim.
Mogą Państwo zorganizować u nas przyjęcie Weselne
- zarówno kameralny obiad, jak i huczne przyjęcie dla 120 osób.
Sala bankietowa sąsiaduje z tarasem, z którego można podziwiać piękną panoramę Jeziora
Sławskiego. Gościom weselnym oddajemy do dyspozycji miejsca noclegowe (apartamenty, pokoje
oraz domki letniskowe z ogrzewaniem).
Z przyjemnością pomożemy w realizacji wszystkich planów i zamierzeń, aby ten szczególny dzień
na długo zapadł w pamięci Szanownych Państwa.

Z nami urządzicie Państwo wesele na 120 osób
Cena 160 zł od osoby

W cenie zabawy weselnej zapewniamy:
- przestronną klimatyzowaną salę
- podstawowe menu (zamieszczone poniżej)
- profesjonalną obsługę kelnerską
- romantyczny apartament dla nowożeńców
- organizację przyjęcia do 4 rano
(chętnie omówimy warunki przedłużenia przyjęcia)

- chleb na powitanie
- parking i szatnię dla gości

Usługi dodatkowe:
- wynajęcie sali na poprawiny
- noclegi dla gości weselnych
- atrakcje dla najmłodszych
- rejs statkiem po jeziorze
- przejażdżki konne
- zapewniamy brzozowy stół ze strzechą na swojskie wyroby
- czekoladowe fondue z owocami (fontanna)
Warunkiem rezerwacji terminu jest wpłata zadatku w wysokości 2000 zł.
Na tydzień przed terminem należy podać ostateczną liczbę gości, która będzie podstawą do rozliczenia.

Menu podstawowe
I danie
rosół drobiowy z makaronem i pietruszką
kluski śląskie, ziemniaczki z koperkiem
dania mięsne:
karkówka z sosem, kotlet schabowy, kotlet mielony,
kotlet de volaille, roladki z karkówki
trzy surówki:
buraczki, kapusta biała oraz pekińska

II danie
kurczak z pieczarkami i warzywami na parze
żeberka z kapustą kiszoną przysmażoną na boczku z cebulką

III danie
krokiety z barszczem czerwonym
gołąbki w sosie

IV danie
bigos staropolski lub zupa gulaszowa

Chętnie dostosujemy dania do indywidualnych Państwa potrzeb.

Zupy
flaczki, gulaszowa
Zimne zakąski
śledzik z cebulką
śledzik z ananasem
ryba po cygańsku
ryba po żydowsku
sałatka jarzynowa
sałatka gyros
galaretki z kurczaka
pomidory z cebulką lub mozarellą
jajko w majonezie
półmisek wędlin
pieczywo
Ciepłe napoje
kawa i herbata na każde życzenie gości

Specjalne danie na poprawiny
domowy żurek z jajkiem i białą kiełbaską

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom dokonamy wszelkich niezbędnych zakupów:
ciasta, słodyczy, owoców, napojów, także alkoholowych ;-)

