Niezapomniane chwile
Wyjątkowe miejsce
Przedstawiamy ofertę organizacji przyjęcia weselnego
w Dworze Sanna
z nadzieją, że wzbudzi ona
Państwa zainteresowanie.

Szanowni Państwo,
Uroczystość weselna to wyjątkowy moment, który pozostaje
w pamięci na całe życie. Pragniemy pomóc w jej organizacji,
aby była ona najpiękniejszą chwilą dla Państwa oraz Państwa gości.

Luksusowy Dwór Sanna w Wierzchowiskach Drugich zapewni
Państwu profesjonalną obsługę, która zadba o każdy szczegół,
a także o wygodę i dobrą zabawę Państwa gości. Przyjęcia odbywają
się w eleganckiej sali bankietowej w Dworze Sanna, którą możemy
udekorować według Państwa sugestii, by była idealnym miejscem
na doskonałą zabawę.
Zaletą jest umiejscowienie sali na parterze, co umożliwia łatwy
dostęp dla gości oraz możliwość korzystania z ogrodu.
Niewątpliwym atutem jest doskonała lokalizacja Dworu,
w samym sercu zabytkowego parku.

Dołożymy wszelkich starań, aby Państwa przyjęcie było
niepowtarzalne, magiczne i pozostało w pamięci na długie lata.
Przedstawiona poniżej oferta jest ofertą wstępną, którą możemy
dostosować do indywidualnych potrzeb, życzeń i budżetu.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt.
Dwór Sanna – Manager
Tel: 606 112 473 , 15 871 61 53

Niezapomniane chwile
wyjątkowe miejsce
Nasza oferta zawiera:













Tradycyjne powitanie chlebem i solą Pary Młodej
Toast powitalny dla wszystkich gości
Bogate menu weselne
Pakiet napoi bezalkoholowych
Luksusowy pokój dla Nowożeńców z niespodzianką
Śniadanie dla Pary Młodej serwowane do pokoju
Bezpłatny parking dla gości
Degustację menu weselnego dla 4 osób
Kolację na I-szą rocznicę ślubu
Drukowane menu
Wizytówki imienne gości
Wykorzystanie obiektu do sesji zdjęciowej

Dodatkowo płatne:






Napoje alkoholowe
Tort weselny
Fontanna czekoladowa
Bombonierki – małe upominki dla Gości
Dekoracja sali

Proponujemy pomoc przy organizacji:
 oprawy muzycznej (DJ, wodzirej, zespół muzyczny)
 sprzętu muzycznego ( głośniki, wzmacniacz, mikser, DVD, mikrofon)
z obsługą
 noclegów dla gości przyjezdnych

Bardzo dziękujemy za zainteresowanie naszym dworem.
Mamy nadzieję, że powyższa oferta spełni Państwa oczekiwania.

Menu weselne I 200zł/os :
DANIA GORĄCE
•
•

•
•
•
•

Rosół z makaronem domowym
Roladki schabowe faszerowane warzywami i serem w sosie
borowikowym z półksiężycami ziemniaczanymi i zestawem
surówek
Tradycje włoskie tiramisu
Beef Stroganoff
Płonący udziec z sosem żurawinowym podany z kaszą gryczaną
okraszoną boczkiem
Barszcz z pasztecikiem

PRZEKĄSKI ZIMNE
•
•
•
•
•
•
•

Półmisek mięs wędzonych
Pasztet drobiowy z pistacjami w boczku
Carpacio z kaczki
Śledź po węgiersku
Śledź Sanna
Roladki w naleśniczku szpinakowym mix( łosoś, krab, ogórek,
awokado)
Galareta wieprzowa

SAŁATKI
•
•
•
•

Sałatka tradycyjna jarzynowa
Sałatka z kurczakiem
Sałatka grecka
Sałatka caprezze (mozzarella + pomidor)

•
•
•

OWOCE
SOKI, WODA MINERALNA, NAPOJE (1,5 L NA OSOBĘ)
KAWA, HERBATA

Menu weselne II 200zł/os
•
•
•
•
•
•

Rosolnik z kołdunami litewskimi
Polędwiczki wieprzowe zawijane w boczku w sosie śliwkowym
Panna Cotta
Pilaw z indyka
Płonący udziec z sosem żurawinowym podany z kaszą gryczaną
okraszaną boczkiem
Barszczyk z pasztecikiem

PRZEKĄSKI ZIMNE
•
•
•
•
•
•
•

Półmisek mięs wędzonych
Pasztet drobiowy z pistacjami w boczku
Carpaccio z kaczki
Śledź po węgiersku
Śledź Sanna
Roladki w naleśniczku szpinakowym mix( łosoś, krab, ogórek,
awokado)
Galareta wieprzowa

SAŁATKI
•
•
•
•

Sałatka tradycyjna jarzynowa
Sałatka z kurczakiem
Sałatka grecka
Sałatka caprezze (mozzarella + pomidor)

•
•
•

OWOCE
SOKI, WODA MINERALNA, NAPOJE (1,5 L NA OSOBĘ)
KAWA, HERBATA

Powyższa oferta jest wzorcem dla klienta. Na życzenie gości oferta może
być zmieniona i zastąpiona innymi daniami.

