
pakiety
sobotnie

2021

W pakiecie:
 - Tradycyjne powitanie chlebem i solą oraz lampką wina musującego
 - Pełna konsumpcja weselna
 - Patery z owocami
 - Pakiet ciast weselnych (2 szt./os.)
 - Wielopiętrowy tort weselny

Napoje:
 - Napoje gorące - bez ograniczeń
 - Napoje niegazowane (woda oraz soki owocowe) -  bez ograniczeń
 - Napoje gazowane 0,2l - bez ograniczeń

Alkohole:
 - Wódka - bez ograniczeń
 - Piwo - bez ograniczeń
 - Wino - bez ograniczeń

Dekoracje:
 - Dekoracja stołów świeżymi kwiatami

Atrakcje:
 - Fotobudka - nielimitowana ilość zdjęć przez 2h
 - Dekoracyjne oświetlenie sali
 - Wiejski stół
 - Apartament dla Młodej Pary
 - Dwa pokoje dla rodziców

GWARANCJA CENY: 

Pakiet
PLATYNOWY 

Restauracja Hotel Biały Dom
44-177 Paniówki, Karola Darwina 50

tel. (32) 323 85 52
recepcja-paniowki@bialydom.com.pl

www.hotel-bialydom.pl

 345 zł



W pakiecie:

- Tradycyjne powitanie chlebem i solą oraz lampką wina musującego
- Pełna konsumpcja weselna
- Napoje gorące – bez ograniczeń
- Dekoracja stołów świeżymi kwiatami
- Apartament dla Młodej Pary

GWARANCJA CENY: 245 zł*

*W konsumpcji nie uwzględniono pakietu ciast, tortu, napojów zimnych oraz owoców -
 to wszystko można mieć we własnym zakresie bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

pakiet STAndard

uzupelnienie pakietu*i

pakiet premium

W pakiecie:

- Tradycyjne powitanie chlebem i solą oraz lampką wina musującego
- Pełna konsumpcja weselna
- Patery z owocami
- Pakiet ciast weselnych (2 szt./os.)
- Napoje niegazowane (woda oraz soki owocowe) -  bez ograniczeń
- Napoje gazowane 0,2l - bez ograniczeń
- Napoje gorące – bez ograniczeń
- Dekoracja stołów świeżymi kwiatami
- Apartament dla Młodej Pary

GRATIS:

- Dwa pokoje dla rodziców
- 6 wejściówek do strefy wellness 
- Fontanna czekoladowa z owocami i słodkościami!

GWARANCJA CENY: 280 zł

Pakiet ciast oraz tort weselny (casto 1,5 szt./os. oraz wielopiętrowy tort weselny) 
Owoce  (1 duża patera na 10 osób)

Napoje
Pakiet bez ograniczeń  I (napoje gaz. but. 1l, woda niegazowana, soki owocowe)
Pakiet bez ograniczeń  II (napoje gaz. but. 0,2l, woda niegazowana, soki owocowe)

Alkohol
- Piwo lane 
- Wino białe lub czerwone

18 zł/os.

5 zł/os.

15 zł/os.
20 zł/os.

5 zł/0,5l
18 zł/but.

dodatki kulinarne*

Udko z kaczki 
Kaczka faszerowana
Dorsz w cieście paryskim
Łosoś grillowany
Udziec po staropolsku serwowany z opiekanymi ziemniakami 
oraz kapustą zasmażaną
Wiejski stół

10 zł/szt.
5 zł/os.
5 zł/os.
9 zł/os.

25 zł/os.

15 zł/os.

* Ceny dodatków mogą ulec zmianie * Ceny dodatków mogą ulec zmianie


