
Pakiet weselny I
Cena:  160zł/os

 + Poprawiny 20zł/os

Obiad
Zupa: Rosół lub zupa krem do wyboru

II Danie (serwowane na półmiskach, 3 szt mięs/os)
Patera mięs białych serwowanych z ryżem i białym sosem oraz warzywami duszonymi

Patera mięs pieczonych i smażonych
Dodatki: Kluski aksamitki, ziemniaki gotowane, bukiet surówek, kapusta zasmażana, sos ciemny

Deser:
Ciasta różne (4 gatunki do wyboru z listy) 3kawałki/os

Kwa i Herbata bez ograniczeń

Zimny bufet:
3 rodzaje sałatek do wyboru z menu głównego

6 przystawek do wyboru z menu głównego
Pieczywo, masło

Kolacja I:
(1,5 szt mięs/os)

-Karkówka pieczona z sosem czosnkowym
-Faszerowane filety z udka drobiowego zapiekane z serem

-Golonka wieprzowa z zasmażaną kapustą
-Szaszłyki drobiowe/wieprzowe

Kolacja II 
(jedno danie do wyboru)

-Barszcz z Krokietem
-Zupa gulaszowa

Pakiet zawiera:
Pokrowce w kolorze szarym dla wszystkich gości, delikatne dekoracje stołów w  żywe kwiaty i świece

Napoje ciepłe (kawa, herbaty smakowe + cukier, śmietanka, cytryna) w formie bufetu oraz jednorazowo
serwowane do stołu

Napoje zimne (sok pomarańczowy, sok jabłkowy, woda niegazowana) bez dodatkowych kosztów serwowane do
stołu.

Opcjonalnie:
Napoje gazowane (Pepsi/Coca-cola,  Sprite/7-Up) bez limitu spożycia za dodatkową opłatą 5zł/os

desery porcjowane: tiramisu, pawlova, brownie z orzechami, panna cotta 15zł/porcja

Czas trwania przyjęcia to 10h, każda kolejna godzina kosztuje 150zł (łącznie za wszystkich gości)

*powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego oraz innych właść. Przepisów.

Okólna 9 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Okólna 9 , 63-400 Ostrów Wielkopolski, tel 608 356 497

NIP: 6222818951 REGON: 381240909 
KRS: 0000747828, Kapitał zakładowy: 5000zł

Zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Sądu Rejonowego 
Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, 

IX Wydział Gospodarczy KRS



Pakiet weselny II
Cena:  180zł/os + Poprawiny 20zł/os

Obiad
Zupa: Rosół lub zupa krem do wyboru

II Danie (serwowane na półmiskach, 3 szt mięs/os)
Patera mięs białych serwowanych z ryżem i białym sosem oraz warzywami duszonymi

Patera mięs pieczonych i smażonych
Dodatki: Kluski aksamitki, ziemniaki gotowane, bukiet surówek, kapusta zasmażana, sos ciemny

Deser:
Ciasta różne (4 gatunki do wyboru z listy) 3 kawałki/os

Kwa i Herbata bez ograniczeń

Zimny bufet:
3 rodzaje sałatek do wyboru z menu głównego

6 przystawek do wyboru z menu głównego
Pieczywo, masło

Kolacja I:
(1,5 szt mięs/os)

-Karkówka pieczona z sosem czosnkowym
-Faszerowane filety z udka drobiowego zapiekane z serem

-Golonka wieprzowa z zasmażaną kapustą
-Szaszłyki drobiowe/wieprzowe

Kolacja II 
-Udziec wieprzowy

-ziemniaki zapiekane, kasza z grzybami
-Sosy czosnkowy i chrzanowy

Kolacja III
(jedno danie do wyboru)

-Barszcz z Krokietem
-Zupa gulaszowa

Pakiet zawiera:
Pokrowce w kolorze szarym dla wszystkich gości, delikatne dekoracje stołów w  żywe kwiaty i świece

Napoje ciepłe (kawa, herbaty smakowe + cukier, śmietanka, cytryna) w formie bufetu oraz jednorazowo
serwowane do stołu

Napoje zimne (sok pomarańczowy, sok jabłkowy, woda niegazowana) bez dodatkowych kosztów serwowane do
stołu.

Opcjonalnie:
Napoje gazowane (Pepsi/Coca-cola,  Sprite/7-Up) bez limitu spożycia za dodatkową opłatą 5zł/os

desery porcjowane: tiramisu, pawlova, brownie z orzechami, panna cotta 15zł/porcja

Czas trwania przyjęcia to 10h, każda kolejna godzina kosztuje 150zł (łącznie za wszystkich gości)

*powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego oraz innych właść. Przepisów

Okólna 9 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Okólna 9 , 63-400 Ostrów Wielkopolski, tel 608 356 497

NIP: 6222818951 REGON: 381240909 
KRS: 0000747828, Kapitał zakładowy: 5000zł

Zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Sądu Rejonowego 
Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, 

IX Wydział Gospodarczy KRS


