
Oferta organizacji przyjęcia weselnego 
w Dworku Wola Ociecka 

Powyżej 100 osób 190 zł/os.

Poniżej 100 osób 200 zł/os. 

CIASTA CIASTECZKA + OWOCE

Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie i indywidualne potrzeby odnośnie scenariusza proponowanej
przez nas oferty. Gwarantujemy Państwu:

• Dworek wyłącznie do Państwa dyspozycji

• Apartament dla nowożeńców wraz z śniadaniem- GRATIS

• Profesjonalną obsługa kelnerską

• Dekoracja stołów oraz holu z żywych kwiatów (w sezonie letnim)

• Możliwość ustalenia indywidualnego menu dla wegetarian, wegan, diety bezglutenowej

• Napoje zimne (woda mineralna gazowana i niegazowana w butelkach 0,7 l Cisowianka 
Perlage, napoje gazowane w tym: pepsi, mirinda, 7up w butelkach 1 litr. Soki podawane w 
dzbankach 1 litr. - nielimitowane

• Napoje gorące (kawa, herbata – nielimitowane, podawana na serwisie kawowym.

• Dzieci do lat 3- bez opłat, dzieci do lat 10 – 50% ceny

• Bezpłatny monitorowany parking oraz wnętrza dworku



MENU PRZYJĘCIA WESELNEGO
Powitanie Pary Młodej chlebem i solą

Powitanie gości weselnych lampką wina musującego

ZUPA / serwowana w wazie / jedna do wyboru /
1. Rosół dworski z kaczki wiejskiej z makaronem
2. Krem z pieczarek z groszkiem ptysiowym
3. Aksamitny krem brokułowy z grzankami

MIĘSA / 5 do wyboru, serwowane na półmisku /
1. Tradycyjny kotlet schabowy
2. Kotlet po gołkowsku z pieczarkami
3. Złocisty szwajcar z serem żółtym
4. Królewiec z serem i pieczarkami
5. Soczysty schab pieczony w sosie własnym
6. Schab z morelowym oczkiem
7. Schab pieczony w ziołach prowansalskich
8. Schab nadziewany śliwką kalifornijską
9. Sakiewka wieprzowa z nadzieniem pieczarkowo-paprykowym 
10.Roladki wieprzowe po dworsku z kapustą kiszoną
11.Panierowane roladki z indyka z chrzanem i papryką
12.Rolada z piersi indyka nadziewana mięsem wieprzowym
13.Rolada z piersi indyka ze szpinakiem
14.De volaille z masłem i pietruszką 
15.Tradycyjny filet drobiowy 
16.Indyk chrupiący w sezamie z ananasem, serem i żurawiną
17.Kulka drobiowa wypełniona pieczarkami
18.Udko pieczone z kurczaka
19.Pieczeń wołowa ( 10zł za osobę )

DODATKI CIEPŁE / 2 do wyboru /
1. Ziemniaki z koperkiem
2. Frytki
3. Łódeczki ziemniaczane
4. Kulki ziemniaczane
5. Ryż z warzywami



SURÓWKI / 3 do wyboru /
1. Buraczki z chrzanem
2. Mizeria
3. Kapusta zasmażana
4. Surówka z marchwi
5. Surówka z kapusty pekińskiej
6. Wiosenna z kapusty pekińskiej, pomidorem i ogórkiem 
7. Surówka z białej kapusty 
8. Surówka z czerwonej kapusty 

DESER / 1 do wyboru /
1. Lody ( mix smakowy ) z bitą śmietaną i owocami
2. Galaretka owocowa z bakaliami i owocami

ZAKĄSKI ZIMNE / 4 do wyboru /
1. Półmisek wędlin, mięs i serów żółtych
2. Galaretka drobiowa
3. Galaretka wieprzowa
4. Tymbaliki wołowe
5. Schab w galarecie
6. Jaja nadziewane musem pieczarkowym
7. Jaja w sosie tatarskim
8. Ryba po grecku
9. Śledź - rolmops
10. Śledź w śmietanie
11. Śledź po cygańsku
12. Śledzie mix
13. Kęski kurczaka w sezamie
14. Tortille z warzywami i kurczakiem 
15. Ciasto francuskie z kurczakiem i brokułami 

SAŁATKI / 3 do wyboru /
1. Tradycyjna jarzynowa
2. Sałatka z ananasem, selerem i wędliną
3. Sałatka chrzanowa z pieczarkami marynowanymi
4. Sałatka tortellini z pomidorem i ogórkiem
5. Sałatka porowa z serem żółtym
6. Sałatka gyros / kapusta pekińska, filet z kurczaka, kukurydza, ogórek konserwowy, cebula, 

jogurt,ketchup /
7. Sałatka ogórkowa z makaronem ryżowym
8. Sałatka grecka / sałata lodowa, ser feta, pomidor, czarna oliwka, cebula, sos vinaigrette /



KOLACJA I / 1 do wyboru /
1. Pieczeń wieprzowa w sosie własnym, kasza jęczmienna / gryczana / kluski śląskie, surówka
2. Pierś z kurczaka w sosie warzywnym, ryż, surówka
3. Kurczak w sosie tymiankowym, ryż z warzywami, surówka
4. Zrazy wieprzowe w sosie grzybowym, kasza jęczmienna / gryczana / kluski śląskie, surówka
5. Eskalopki wieprzowe w cieście naleśnikowym, frytki, surówka
6. Filet drobiowy z bukietem warzyw, ryżem i surówką
7. Szaszłyk z karkówki przekładany boczkiem podany z ryżem i surówką

KOLACJA II / 1 do wyboru z możliwością podania kolacji w piwnicy, za dopłatą 7 zł od osoby /
1. Strogonoff
2. Bogracz
3. Zupa gulaszowa
4. Bigos
5. Flaczki drobiowe
6. Mix pierogów / ruskie, z mięsem, z kapustą /
7. Gołąbki w sosie pomidorowym lub grzybowym

KOLACJA III / 1 do wyboru /
1. Barszcz czerwony z krokietem mięsnym
2. Barszcz czerwony z krokietem z kapustą 
3. Barszcz czerwony z naleśnikiem nadziewanym grzybami
4. Barszcz czerwony z pasztecikiem w cieście francuskim 

Ponadto za dodatkową opłatą na życzenie gości oferujemy :

UROCZYSTA KOLACJA BIESIADNA W PIWNICACH – 35 zł / osoba
/szynka pieczona, sos chrzanowy, żurawina, łosoś w galarecie, kiełbasa wiejska na gorąco – 
serwowana dla każdego na półmiskach, gołąbki, bigos, pierogi mix ( ruskie, z mięsem, z kapustą) 
kaszanka, ogórki kiszone, smalczyk, chleb swojski /

STÓŁ WIEJSKI NA HOLU ( stół wiejski można zamówić na mniejszą ilość osób)
-cena 20 zł od osoby powyżej 100 osób
-cena 25 zł od osoby poniżej 100 osób
/szynka pieczona, szynka starowiejska, kiełbasa wiejska, kiełbasa zwyczajna staropolska, krupniok 
śląski, pasztet drwala, pasztetowa wiejska, salceson domowy, salceson wiejski, kabanosy 
myśliwskie, boczek wędzony, rolada boczkowa, schab pieczony, deska serów białych i żółtych, sos 
chrzanowy, żurawina, smalczyk, ogórki kiszone, pikle, chleb swojski /

PROSIAK PIECZONY
serwowany na holu ok. 30 kg. / 1500 zł

ŁOSOŚ PIECZONY
w całości, podawany na zimno w galaretce - 250 zł



JAGNIĘCINA PIECZONA 
15kg / 900 zł

FOTANNA CZEKOLADOWA 
/ czekolada, owoce, rurki czekoladowe, ciasteczka kruche / - 650 zł

INFORMACJĘ DODATKOWE

-Nocleg dla gości weselnych w cenie 90 zł od osoby wraz z śniadaniem 
-Dostęp Wi-Fi w całym obiekcie oraz w parku
-Do dyspozycji 5 hektarów ogrodu oraz zabytkowego parku w tym:
/ 2 stawy dworskie z pięknymi liliami,miejsce na organizację grilla oraz podłoga do tańczenia /
-Budynek jest monitorowany wewnątrz oraz na zewnątrz /
-Zadatek w wysokości 3 000 zł, a także podpisanie umowy stanowi ostateczne potwierdzenie chęci 
organizacji Przyjęcia Weselnego w Dworku Wola Ociecka

-Istnieje możliwość podpisania umowy poprzez pocztę elektroniczną e-mail.
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