
 Dwoje zakochanych ludzi - Narzeczonych planujących zawarcie związku małżeńskiego pragnie, 
aby tego dnia wszystko było niepowtarzalne. Dlatego, serdecznie zachęcamy, aby ten wyjątkowy i je-
den z najwspanialszych dni Państwa życia - dzień zaślubin uwieńczony został radosną zabawą weselną 
kompleksowo przygotowaną w „Rancho Pod Bocianem”. To co z pewnością nas wyróżnia to usytuowanie. 
Ośrodek bowiem położony jest w otulinie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego, niespełna 25 km od 
Warszawy.

 Do Państwa dyspozycji jest Sala Bankietowa o powierzchni 290 m2, która przystosowana jest 
na przyjęcie do 200 osób. Przy wejściu do Sali znajduje się kamienny kominek. Na Nowożeńców czeka 
nocleg w ekskluzywnym apartamencie z jacuzzi.
 
 Zapewniamy, że przyjęcie weselne zorganizowane w „Rancho Pod Bocianem” dostarczy Państwu 
oraz Państwa Gościom niezapomnianych wrażeń.

 Tego dnia to Wy - drodzy Państwo Młodzi jesteście najważniejsi, a my postaramy się aby przy-
jęcie w tym szczególnym dniu zorganizowane zostało perfekcyjnie i pozostało długo w Waszej pamięci.

Gorąco zachęcamy do skorzystania z naszej oferty
Zespół Rancho pod Bocianem

Oferta weselna

Marta Daniło       507 455 831 lub 22 736 99 15         wesela@ranchopodbocianem.pl

 Jedno jest w życiu szczęście
Ko chać i być ko chanym

G. Sand
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Cena 210 zł⁄os

Przystawki po dane na stó ł ⁄6 do wyboru⁄
Schab po warszawsku

Półmisek ryb z naszych stawów: karp, pstrąg, sandacz

Kurczak po polsku z morelą

Kompozycja mięs pieczonych i wędlin polskich

Dechy pasztetów: po staropolsku, z dziczyzną

Plastry indyka w maladze

Nuggetsy w płatkach kukurydzianych z dipami

Bakłażan faszerowany suszonym pomidorem i serkiem mascarpone

Łosoś parzony zawijany z krabem w kapuście włoskiej 

Galaretka z nóg, jak u babci

Śledź w trzech smakach

Galantyna z kaczki z rodzynkami

Bukiet warzyw świeżych i grillowanych z sosami oraz marynaty i pikle

Sałatki po dane na stó ł ⁄3 do wyboru⁄
Sałatka z kurczaka grillowanego a la Cezar

Sałatka szopska z fetą i świeżymi warzywami

Sałatka z wędzonego łososia z owocami w dresingu cytrynowo koperkowym

Sałatka polska jarzynowa

Sałatka Caprese z mozarellą, pomidorem i bazylią

Sałatka z pieczonym burakiem, serkiem ricotta i rucolą

Zupy do wyboru
Rosół z makaronem

Flaczki po staropolsku

Zupy krem ( szparagowo szpinakowy, borowikowy)

Danie głó wne do wyboru
Fileciki z polędwiczek  wieprzowych w sosie z leśnych grzybów 

z kopytkami i warzywami gotowanymi na parze

 Kaczka pieczona w sosie wiśniowym podana na podsmażanych ziemniakach 

z modrą kapustą z rodzynkami

 Łosoś pieczony w sosie pomarańczowo imbirowym z puree ziemniaczanym 

i bukietem surówek

Dodatki do dań mogą dowolnie zamieniane.

Menu
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Deser serwo wany

Pucharek  lodowy z owocami

Danie gorące
Szynka wieprzowa fl ambirowana z kaszą gryczaną (lub kluskami śląskimi) 

i buraczkami zasmażanymi

Przystawki gorące do wyboru
Ostra zupa cygańska

Kurczak z prażonym słonecznikiem

Zupa
Barszcz czerwony z pierogami

Sło dkie delicje
Ciasta ( mix ciast domowych, babeczki z owocami i budyniem )

 Świeże owoce

Napo je
Napoje ( soki 3 rodzaje, napoje gazowane 3 rodzaje, woda), kawa, herbata – bez limitu

Zako ńczenie przyjęcia go dz. 5.00

Szano wni No wo żeńcy, w cenie w wymienio nym 
zestawie weselnym zapewniamy

Apartament dla Młodej Pary oraz 1 pokój 

dwuosobowy do dyspozycji Pierwsze śniadanie 

Kolacja w pierwszą rocznicę Ślubu

Plener do sesji zdjęciowej w Rancho Pod Bocianem 

Podstawowy wystrój ( bukiety świeżych kwiatów, białe obrusy, pokrowce, 

Powitanie Młodej Pary chlebemi solą Lampka powitalnego 

szampana dla Gości weselnych serwetki, świece, czerwony dywan)

Wynajęcie Sali Bankietowej

Ogrzewanie/wentylacja/klimatyzacja Sali 

Obsługa kelnerska

Szatnia samoobsługowa 

Obsługa alkoholi zleceniodawcy 

Ochrona-monitoring

Nadzór menadżerski

Parking n iestrzeżony dla samochodów 

osobowych i autokarów



Cena 210 zł⁄os

Marta Dan iło     
  507 455 831 lub 22 736 99 15  wesela@ranchopodbocianem.pl

Jeżeli chcieliby Państwo wzbo gacić swo je przyjęcie 
o inne elementy, za do datko wą opłatą propo nujemy

Tatar wołowy – 25 zł/os

Desery serwowane po obiedzie - 10-15 zł/os

Fontanna czekoladowa z owocami – 650 zł  zł, powyżej 100 osób - 750 zł

Wóz wiejski z domowymi wyrobami – do 100 os - 2000 zł, ponad 100 os – 2200 zł

Bufet przysmaków ( łosoś, jesiotr – 550 zł/szt, karp – 240 zł)- wszystkie ryby podawane są w całości na postumencie.

Miejsca noclegowe dla Gości w cenie 70 zł/os. ze śniadaniem 

( godzina śniadania do ustalenia, doba hotelowa kończy się o godz. 12.00)

Poprawiny w formie grilla – koszt 110 zł/os

Poprawiny w formie obiadu/biesiady – do indywidualnego uzgodnienia.

Tort weselny – 80-120 zł/kg

Barman – 1500 zł

Transport dla Gości weselnych – do indywidualnego ustalenia

Występ kapeli góralskiej – 4500 zł

Opłata za własny tort – 100 zł

Pobieramy opłatę korkową w wysokości 5 zł/każda otwarta butelka

I CENA 210 ZŁ/OS
Dzieci do lat 4  - 0%        Dzieci od lat 4-12 - 50%         Dzieci od 12 lat - 100% 

Cennik ważny przy organizacji przyjęcia w sobotę dla min. 80 os.

Mamy nadzieję, iż nasza oferta spotka się z Państwa akceptacją.

Pragniemy również zaznaczyć, iż jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie z Państwa strony, a także podkreślić, że do każdego 

klienta podchodzimy indywidualnie.


