OFERTA PRZYJĘCIA WESELNEGO

ZBÓJNICKIE – 165 zł/os.
W cenie tej
oferty:
 Menu Weselne: Silver






Obiad: dwa dania główne (1,5 porcji)
oraz trzy gorące posiłki, zimna płyta
Napoje bez ograniczeń (soki oraz woda mineralna)
Szampan na przywitanie Gości (franc. wino musujące)
Chlebek weselny
Owoce na paterach

Aby zapewnić Państwu jeszcze bardziej uroczystą atmosferę
przyjęcia:
 Białe pokrowce na krzesłach Gości – gratis!
 Kącik konesera kawy lub łasucha
Ponadto gratis dla Młodej Pary:
 Nocleg w Apartamencie
 Bezpłatne korzystanie z sauny
 Mała niespodzianka od właściciela Rezydencji

Szanowni Nowożeńcy,
Wesele to wyjątkowy moment, rozpoczynający nowy okres życia i powinno odbyć się w szczególnej
atmosferze. Wspaniałe wspomnienia weselne pozostają na wiele lat w pamięci.
Każdy marzy o tym, aby jego przyjęcie weselne było jedyne, wyjątkowe i niezapomniane. Dlatego też
pragnie wybrać wyjątkowe miejsce i je uatrakcyjnić na różne sposoby.
Pozwolimy sobie przedstawić atuty i atrakcje weselne, jakie może zapewnić Państwu oraz Waszym
Gościom Rezydencja Leśny Dwór podczas tej wspaniałej uroczystości.
Leśny Dwór jest malowniczo położony wśród lasów i gór Beskidu Sądeckiego. Pasące się na stoku
kucyki shetlandzkie sprawiają nie tylko Dzielcom wielką frajdę, można je karmić i są to wyjątkowo
sympatyczne zwierzątka.
Po zapadnięciu zmroku teren Rezydencji nabiera nieomal magicznej aury dzięki starannie dobranemu
oświetleniu. Również nasza kaskada wodna jest w nocy subtelnie podświetlona, a szum pluskającej
wody czy w dzień czy w nocy podkreśla tę wyjątkową atmosferę.
Basen Leśnego Dworu stwarza możliwość przeprowadzenia eleganckiej sesji zdjęciowej dla Młodej
Pary, czy może Państwa Goście mieliby ochotę na poprawiny w stylu „pool party”? Proponujemy
również relaks w saunie, masaże (na zamówienie) lub ekskluzywny zabieg wodnego masażu
perełkowego Aqualux.
Dla najmłodszych Gości Rezydencja Leśny Dwór oferuję plac zabaw dla dzieci, grę w piłkarzyki oraz
możliwość zamówienia opiekunki dla dzieci, żeby dorośli mogli się swobodnie i beztrosko bawić.
Zapraszamy również do oglądnięcia naszej w pełni profesjonalnie wyposażonej kuchni,
kontrolowanej regularnie przez Sanepid - z bardzo dobrymi wynikami! Również nasza profesjonalna
obsługa służy Państwu z uśmiechem na twarzy do białego rana.
Wyjątkowy standard oferuje Państwu Rezydencja Leśny Dwór pod względem bezpieczeństwa.
Ogrodzony teren całej posesji oraz parking strzeżony wraz z wystarczającą liczbą miejsc
parkingowych zapewnią Nowożeńcom, Gościom i Dzieciom wspaniałą, bezpieczną i beztroską zabawę.
Jako jedyny nam znany ośrodek w okolicy posiadamy zautomatyzowany system awaryjnego
zasilania prądem. Również nasz obwód wodny jest dwukrotnie zabezpieczony poprzez własną
studnię
głębinową.
Wesele
to
przecież
tak
spory
wydatek,
że naszym zdaniem organizator powinien zabezpieczyć Państwa i Gości przed imprezą „po ciemku” lub
bez gorących posiłków. Rezydencja Leśny Dwór daje Państwu pełną gwarancję, że ani ogólna awaria
prądu czy wody nie zakłócą Waszego wesela.
Chętnie podzielimy się z Państwem naszym przez ponad 10-lat doskonalonym doświadczeniem
w organizacji wesel i imprez okolicznościowych, tak żeby Wasze wesele zasługiwało na miano:
Wesele Twoich Marzeń.
Pragniemy spełnić Państwa oczekiwania o niepowtarzalnym przyjęciu weselnym i zapewnić
Państwu oraz Waszym Gościom wieczór, który przez wiele lat będziecie mile wspominali.

Serdecznie zapraszamy!

Rezydencja Leśny Dwór
Kosarzyska 102
33-350 Piwniczna Zdrój
tel. +48 18 44 65 326
fax +48 18 44 65 324
www.LesnyDwor.com
www.WeseleTwoichMarzen.pl

PROPOZYCJA MENU WESELNEGO

Silver
Przywitanie:
Weselny chleb
Lampka franc. wina
musującego

Obiad:

Rosół rumiany z makaronem
***

Tradycyjny kotlet schabowy po chłopsku
oraz

Dworska pieczeń wieprzowa w aksamitnym sosie demi-glace
***

Ziemniaczki gotowane z koperkiem i masłem - duet surówek

Pierwsze ciepłe danie:
Stek wieprzowy z pieczarkami i cebulą
podany z frytkami oraz suróweczką

Drugie ciepłe danie:

Trzecie ciepłe danie:

Bogracz zbójnika

Barszcz z pasztecikiem

Zimna płyta
(stół szwedzki)

Półmisek tradycyjnie pieczonych mięs
Półmisek tradycyjnych wędlin
Śledź po węgiersku
Śledź w śmietanie
Galaretka z kurczaka
* Dwie sałatki do wyboru:
• gyros
•
•
•
•
•
•
•

królewska
z kiełków soi
brokułowa
z tortelini
z pieczarek
z porów
jarzynowa

Pieczywo mieszane
Owoce na paterach
Kawa, herbata
Woda mineralna
Soki owocowe
Propozycja tego menu stanowi przykładowy zestaw dań oraz napoi w cenie
Srebrnego Menu. Wszystkie dania mogą zostać zamienione na inne według
indywidualnych życzeń.
Proponujemy Państwu również alkohol po promocyjnych cenach – największe
atuty: Komfort idealnie dopasowanej ilości alkoholu do spożycia przez
Państwa Gości zamiast przepłacania za butelki, które pozostaną niewypite
oraz 100 % gwarancja oryginalnej, jakości alkoholu.
Kierownik Rezydencji chętnie służy Państwu radą i dołoży wszelkich starań,
aby,
razem
z Państwem, stworzyć idealne kreację dań oraz dodatkowych atrakcji, tak
żeby przyjęcie zasługiwało na miano: Wesele Twoich Marzeń. Serdecznie
zapraszamy!
Rezydencja Leśny Dwór

Kosarzyska 102
33-350 Piwniczna Zdrój
tel. +48 18 44 65 326

