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PRZYJĘCIEWESELNE
2021 – 2022
Do dyspozycji Państwa Młodych i ich gości oddajemy dwie sale weselne
wraz z salą taneczną (od 30 do 220 osób).
Otoczenie Karczmy Dolina Pstrąga, jak i sąsiedztwo Rezerwatu Słotwina,
stanowi niezwykłą atmosferę i klimat dla niezapomnianej zabawy weselnej.
Na życzenie naszych Gości układamy stoły tradycyjne lub okrągłe (do 80 osób).
Serwujemy potrawy kuchni polskiej przygotowane według tradycyjnych receptur.

Menu przyjęcia weselnego obejmuje powitanie Pary Młodej tradycyjnym chlebem i solą
oraz kieliszkiem wina musującego dla wszystkich Gości.

Uroczysty obiad weselny składa się z zupy, dania głównego serwowanego półmiskowo oraz deseru
(w wersji exclusive dodatkowo przystawka) oraz trzech ciepłych dań.
Po obiedzie dostępny jest bufet przekąsek zimnych
a także bufet regionalny (w pakiecie exclusive – gratis),
na życzenie bufet słodki – uzupełniane w trakcie trwania przyjęcia.
Kawa, herbata, soki, woda mineralna, napoje gazowane
- dostępne bez limitów przez cały czas trwania przyjęcia.
Alkohole dostępne według ustalonego wariantu lub dostarczone przez organizatora.

CENNIK NA ROK 2021
Menu Standard – 230 zł osoba
Menu Exclusive – 250 zł osoba

CENNIK NA ROK 2022
Menu Standard – 240 zł osoba
Menu Exclusive – 260 zł osoba

C E N N I K U S Ł U G D O D AT K O W Y C H
Bufet Biesiadny – 1500 zł
Pieczony dzik plus dodatki – 1200 zł
Pieczony prosiak plus dodatki – 1000 zł
Łosoś w całości w marchewkowej łusce (pstrąg, krewetki, sos tysiąca wysp) - 700 zł
Bufet Słodki – 15 zł osoba
4 szt deseru na osobę do wyboru
Open Bar – 85 zł osoba
wódki czyste krajowe (Ogiński, Baczewski), piwo lane TYSKIE, wino białe i czerwone bez limitów

Karczma Dolina Pstrąga oferuje możliwość skorzystania z Hotelu***.
Dysponujemy 14 pokojami dla 29 osób.
Dla Gości Weselnych obowiązuje specjalny rabat na cenę za nocleg ze śniadaniem.
Dla Pary Młodej Karczma udostępnia apartament gratis wraz ze śniadaniem.

Dodatkowo posiadamy w naszej ofercie
podświetlany napis „Love” wraz z sercem- cena wynajmu to 300 zł (w pakiecie exclusive gratis).

Karczma Dolina Pstrąga oferuje również możliwość ceremonii ślubnej w plenerze,
jak i przyjęcia weselnego na świeżym powietrzu – również w formie grilla.
Po więcej szczegółów tej formy przyjęcia zapraszamy do kontaktu z nami.

Jesteśmy w stałej współpracy z dekoratorami, cukierniami i fotografami.
Powiedz nam czego potrzebujesz, a my pomożemy Ci to zorganizować.
apewniamy również możliwość wynajęcia ﬁrmy zapewniającej efekty pirotechniczne na Twoim weselu.
Z
Szczegóły dostępne po skontaktowaniu się z nami.

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty,
a my dołożymy wszelkich starań, aby ten szczególny dzień był dla Państwa
niezapomniany.

KONTAKT:
----------------------------------------------------------------------------------------

☎ 14 627 00 28
☎ 14 627 00 29
☎ 607 030 143
Machowa 7a, 39-220 Pilzno
----------------------------------------------------------------------------------------

www.dolinapstraga.pl

