PRZYJĘCIE WESELNE W NASZYM PAŁACU
Ślub to jeden z najważniejszych momentów naszego życia, jednak zadbanie
o odpowiednią atmosferę tej uroczystości to zadanie niezwykle stresujące
i czasochłonne. Organizacja przyjęcia w Pałacu Cieleśnica gwarantuje profesjonalizm,
komfort i indywidualne podejście. Naszym klientom dajemy możliwość dopasowania
menu do własnych upodobań i preferencji w oparciu o dwa warianty cenowe. Obsługa
hotelu może również służyć pomocą w zorganizowaniu odpowiedniej oprawy
muzycznej uroczystości, dekoracji kwiatowych, usług fotografa, kamerzysty, animatora
dla dzieci. Zabytkowy obiekt umożliwia zorganizowanie komfortowego przyjęcia dla
maksymalnie 68 gości. Bogata architektura pałacu oraz piękne otoczenie parku
krajobrazowego sprawią, że przyjęcie weselne przez nas zorganizowane zapisze się
jako jedna z najpiękniejszych chwil w życiu Młodej Pary.

OFERTA
Zestaw 250 zł/os obejmuje:
Danie główne:
* zupę
* drugie danie
* deser
Zimne przystawki:

10

Dodatkowe dania gorące:

3

Napoje: (kawa, herbata, woda, kompot, soki)
Owoce, ciasto
CENNIK DODATKOWY
Domowe ciasto lub kruche wypieki
- 80 zł/blacha lub kg
Tort własnego wypieku
- cena do uzgodnienia
Open bar
- cena zależna od wybranych alkoholi
Stół z winem (wino i dodatki)
- od 1500 zł
Deska serów
- 150 zł (5 gatunków sera po 200 g)
Wiejski stół
- cena do uzgodnienia
Aranżacja wiejskiego stołu z przywiezionych produktów
- 100 zł
Dziczyzna
- cena do uzgodnienia
Przywitanie Gości szampanem
- 100-200 zł
Przywitanie Pary Młodej chlebem
- 100 zł
Dekoracja kwiatowa sali
- 300 zł z zakupionych kwiatów
- 500 zł z kwiatów polnych i ogrodowych
Przygotowanie scenerii do ślubu w ogrodzie
- dla 30 osób / 400 zł
(dywan, krzesła z białymi pokrowcami, altany) - dla 40 osób / 500 zł
- dla 50 osób / 600 zł
- dla 60 osób / 700 zł
- dla 70 osób / 800 zł
Dekoracja kwiatowa altany
- cena zależna od wybranych kwiatów
Przygotowanie i rozstawienie lampionów
- 100 zł

