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OFERTA WESELNA 2018OFERTA WESELNA 2018OFERTA WESELNA 2018OFERTA WESELNA 2018    

... miłość jest wtedy, kiedy chcesz z kimś przeżywać wszystkie cztery pory roku. Kiedy chcesz z kimś 
uciekać przed wiosenną burzą pod osypane kwieciem bzy, a latem zbierać z tym kimś jagody... i 
pływać w rzece. Jesienią robić razem powidła i uszczelniać okna przed wiatrem. Zimą - pomagać 
przetrwać katar i długie wieczory, a jak już będzie zimno, rozpalać razem w piecu. 

Janusz Leona Wiśniewski 

Szanowni Państwo, 
 

Dziękujemy za zainteresowanie ofertą weselną Restauracji Elita. Cieszymy się, że 
bierzecie nas Państwo pod uwagę szukając miejsca na organizację przyjęcia weselnego.  

Od 15 lat specjalizujemy się w organizacji wesel, imprez okolicznościowych oraz 
cateringu. Służymy naszym Gościom doświadczeniem i radą od momentu przekroczenia 
progu restauracji. Zdajemy sobie sprawę, że organizacja przyjęcia weselnego to ważne 
wydarzenie w Państwa rodzinie dlatego dołożymy wszelkich starań by zadbać o 
najdrobniejszy szczegół. Restauracja Elita to miejsce o niezapomnianej przyjaznej i rodzinnej 
atmosferze, będziecie Państwo czuć się u nas jak w domu.  

 
Zapewniamy Państwu:Zapewniamy Państwu:Zapewniamy Państwu:Zapewniamy Państwu:    
    

• wyśmienitą kuchnię; 
• profesjonalną obsługę kelnerską; 
• opiekę wedding plannera przy ustalaniu szczegółów; 
• doradztwo przy wyborze menu; 
• opiekę wizażystki i florystki; 
• elastyczność i indywidualne podejście do każdego klienta; 

 
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. 
  

Zespół Restauracji Elita 
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ORGANIZACJA PRZYJĘCIA WESELNEGO W RESTAURACJI ELITAORGANIZACJA PRZYJĘCIA WESELNEGO W RESTAURACJI ELITAORGANIZACJA PRZYJĘCIA WESELNEGO W RESTAURACJI ELITAORGANIZACJA PRZYJĘCIA WESELNEGO W RESTAURACJI ELITA    
 
 

• Wybraną wcześniej salę z uzgodnionym ustawieniem stołów dopasowanym do Państwa 
potrzeb; 

• Elegancką dekorację stolików oraz dekorację kwiatową; 
• Elegancką dekorację krzeseł (pokrowiec + wstążka); 
• Serwis kelnerski; 
• Bezpłatny parking dla Gości;  
• Brak opłat serwisowych tzw. korkowe za alkohol (możliwość własnego alkoholu); 
• 2h zabaw plastycznych dla dzieci z animatorką;  
• Menu dziecięce; 

 

OBIAD POŚLUBNY OBIAD POŚLUBNY OBIAD POŚLUBNY OBIAD POŚLUBNY ––––    PAKIET IPAKIET IPAKIET IPAKIET I    (do 3 godzin)(do 3 godzin)(do 3 godzin)(do 3 godzin)    

Cena pakietu: 100 Cena pakietu: 100 Cena pakietu: 100 Cena pakietu: 100 zł / osobazł / osobazł / osobazł / osoba    
W pakiecie tym wybierają Państwo z menu: 

o Przystawka (porcja na stole dla każdego Gościa); 
o Zupę (dwie do wyboru); 
o Danie główne; 
o Deser serwowany; 
o W pakiecie zapewniamy napoje zimne (Coca-cola, Fanta, Sprite w butelkach szklanych 0,2l, 

oraz soki Hortex podawane w dzbankach) i gorące bez limitu. 

 
    

OBIAD POSLUBNY OBIAD POSLUBNY OBIAD POSLUBNY OBIAD POSLUBNY ––––    PAKIET IIPAKIET IIPAKIET IIPAKIET II    (do 5 godzin)(do 5 godzin)(do 5 godzin)(do 5 godzin)    
Cena pakietu 14Cena pakietu 14Cena pakietu 14Cena pakietu 140 zł/osoba0 zł/osoba0 zł/osoba0 zł/osoba    

W pakiecie tym wybierają Państwo z menu: 
o 9 przekąsek zimnych (w tym 2 pozycje sałatek); 
o Zupę (dwie do wyboru); 
o Danie główne; 
o Deser serwowany; 
o W pakiecie zapewniamy napoje zimne (Coca-cola, Fanta, Sprite w butelkach szklanych 0,2l, 

oraz soki Hortex podawane w dzbankach) i gorące bez limitu. 
o Bufet deserowo – owocowy; 
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OBIAD POŚLUBNY ALL INCLUSIVEOBIAD POŚLUBNY ALL INCLUSIVEOBIAD POŚLUBNY ALL INCLUSIVEOBIAD POŚLUBNY ALL INCLUSIVE    (do 7 godzin)(do 7 godzin)(do 7 godzin)(do 7 godzin)    
Cena pakietu 17Cena pakietu 17Cena pakietu 17Cena pakietu 175 zł/osoba5 zł/osoba5 zł/osoba5 zł/osoba    

    
W pakiecie tym wybierają Państwo z menu: 

o 10 przekąsek zimnych (w tym 3 pozycje sałatki); 
o I set gorący składający się z: zupy i dania głównego 
o II set gorący składający się z przekąski gorącej na zakończenie 
o Bufet deserowo – owocowy  i candy bar 
o W pakiecie zapewniamy napoje zimne (Coca-cola, Fanta, Sprite w butelkach szklanych 0,2l, 

oraz soki Hortex podawane w dzbankach) i gorące bez limitu. 

 


