
Ślub jak z bajki!
wyjątkowe miejsce na wyjątkową okazję



W 
dniu ślubu, wszystko musi być idealne. Para 
Młoda ma być centrum świata i czuć się 
wspaniale. Wymarzona sceneria, eleganc-

kie stroje i stylowe dodatki – radość dla oczu, wy-
kwintne potrawy – uczta dla podniebienia, muzyka 
– miła dla ucha, zabawa do białego rana – dla ucie-
chy ciała, a wszystko w niezapomnianej  atmosferze 
– dla szczęścia duszy.

Być z Państwem w tym szczególnym dniu, to dla 
nas wyróżnienie. Spełnianie marzeń Młodej Pary to 
ogromne wyzwanie, ale i prawdziwa przyjemność. 
Obdarzeni zaufaniem nowożeńców i ich rodziców 
z pasją i miłością podejmujemy się organizacji przy-
jęcia weselnego - jednego z najważniejszych wyda-
rzeń w Państwa życiu.

Wytworne wesele

- marzeń spełnienie
w Pałacu Sulisław 



P
ałac Sulisław to wyjątkowe miejsce na wyjątkową 
okazję jaką jest uroczystość weselna. Urokliwie po-
łożony kompleks pałacowo-parkowy gwarantuje ci-

szę i spokój z dala od miejskiego zgiełku. Stylowe wnętrza 
XVII-wiecznych budynków odrestaurowane ze smakiem 
i dopieszczone w każdym detalu oraz  czarowny, zabytko-
wy park zachwycający przepiękną polską przyrodą niosą 
moc estetycznych wrażeń. 

Przyjęcie weselne może być zorganizowane we wnę-
trzach pałacowych. Na większe uroczystości doskonale 
sprawdzają się klimatyczne przestrzenie eleganckiej Sali 
Kongresowej i Sali Kolumnowej z przepięknym łukowym 
sufitem. Dla miłośników zabawy na łonie natury przygo-
towaliśmy komfortowy pawilon w parku, by goście mogli 
odetchnąć na świeżym powietrzu i cieszyć się malowni-
czym otoczeniem.

W przypadku wesel połączonych ze ślubem umożliwiamy 
przeprowadzenie uroczystości zaślubin w Pałacu Sulisław 
lub w przypałacowym parku. Udostępniamy także ajurwe-
dyjskie SPA oraz miejsca noclegowe w luksusowych poko-
jach i apartamentach zaaranżowane w klasycznym stylu.

Rozumiejąc jak ważna to data dla nowożeńców, rodzi-
ców i Gości weselnych dużą wagę przykładamy do jakości 
usług i indywidualnej obsługi. Dokładamy wszelkich sta-
rań, aby ten dzień na zawsze pozostał w pamięci Państwa, 
rodziny i przyjaciół jako absolutnie wyjątkowy. Zaprasza-
my do skorzystania z naszej oferty.



Zupa

Tradycyjne powitanie chlebem i solą oraz lampką wina musującego

Warkocz z polędwiczki wieprzowej
w sosie z zielonego pieprzu

Schab duszony z boczniakami

Pierś z kurczaka panierowana
płatkami migdałowymi

Stek z łososia na sosie 
śmietankowo-cytrynowym

Rolada śląska nadziewana
boczkiem i warzywami

Ziemniaki pieczone z cebulą
i kolorową papryką

Ziemniaki z wody z klarowanym 
masłem, przyprószone koperkiem

Ryż z warzywami
z dodatkiem szafranu

Kluski śląskie z cebulką
i masłem klarowanym

DODATKI
(3 DODATKI DO WYBORU)

Biała kapusta
z marchwią

Buraczki z chrzanem
i cebulką

Seler z orzechami 
włoskimi

Mix sałatekMarchewka
z rodzynkami

BUKIET SURÓWEK
( 3 SURÓWKI DO WYBORU)

Jajka faszerowane
na sosie tatarskim

Płaty śledziowe
po wiejsku z kaparami

Ryba
po grecku

Schab w galarecie
ze szparagami

ZIMNE PRZEKĄSKI

Aromatyczny rosół podawany z makaronem domowym

Półmisek mięs pieczonych:
- schab nadziewany śliwkami i morelami

- karkówka pieczona w zalewie czosnkowej
- delikatna terrina z polędwiczek drobiowych 

obsmażona warzywami

Rolada drobiowa
wypełniona szpinakiem

z nutą czosnku oraz imbiru

Burrito z różnymi 
nadzieniami

II DANIE
SERWOWANE NA PÓŁMISKACH (3 DANIA DO WYBORU)

Pakiet Złoty 
CENA 290 ZŁ* / OS

Serwowane na bufecie szwedzkim

*ceny dotyczą wesel powyżej 80 osób



SAŁATKI

dodatkowo

Sałatka z grillowanego
kurczaka z sosem vinegret

Tradycyjna sałatka jarzynowa Sałatka caprese

Pieczone udka z kurczaka
à la tandoori pachnące imbirem

Gulasz węgierski z czerwoną papryką
serwowany z bułeczkami koktajlowymi

Strogonow z ogórkiem i pieczarkami
na sosie śmietankowo-pomidorowym

Czerwony barszcz z suszonymi
podgrzybkami i z chrupiącym krokiecikiem

DANIA CIEPŁE SERWOWANE W TRAKCIE WIECZORU
(2 DANIA DO WYBORU)

Ciasto: 4 rodzaje
(ok. 100g na osobę)

Owoce w całości
i filetowane

desery
(2 DANIA DO WYBORU)

Kawa i herbata

Wódka

Woda mineralna i napoje
gazowane (1 litr na osobę)

Wino czerwone

Soki owocowe
(1 litr na osobę)

Wino białe

NAPOJE

ALKOHOLE
W pakiecie 1 butelka na osobę

Do wyboru

Marynaty z Pałacowej
spiżarni

Pieczywo bankietowe
wieloziarniste

Pakiet Złoty 
CENA 290 ZŁ* / OS

*ceny dotyczą wesel powyżej 80 osób



Tradycyjne powitanie chlebem i solą oraz lampką wina musującego

PRZYSTAWKA

Aromatyczny rosół podawany
z makaronem domowym

Delikatny krem z brokułów
z prażonymi migdałami

Krem z pieczarek
z groszkiem
ptysiowym

II DANIE
SERWOWANE NA PÓŁMISKACH (3 DANIA DO WYBORU)

Ziemniaki pieczone 
z cebulą i kolorową 

papryką

Ziemniaki z wody
z klarowanym masłem,

przyprószone koperkiem

Kluski śląskie
podawane
z cebulą

Królewski bukiet gorących 
warzyw polewany

masłem z bułką tartą

Ryż z warzywami
z dodatkiem

szafranu

Warkocz z polędwiczki wieprzowej
w sosie z zielonego pieprzu

Zrazy wołowe
w sosie własnym

Eskalopki schabowe
w sosie grzybowym

Rolada z udka kurczaka
faszerowana jabłkami i śliwkami

Sandacz duszony w sosie
z krewetek koktajlowych

De volaille z szynką
i serem

DODATKI
(3 DODATKI DO WYBORU)

ZUPA
(1 ZUPA DO WYBORU)

Delikatna terrina z polędwiczek drobiowych obsmażona warzywami na sosie musztardowo-miodowym

Biała kapusta
z dodatkiem marchwi

Buraczki z chrzanem
i cebulką

Seler z orzechami 
włoskimi

Mix sałatekMarchewka
z rodzynkami

BUKIET SURÓWEK
( 3 SURÓWKI DO WYBORU)

Schab w galarecie
ze szparagami

Jajka faszerowane
na sosie tatarskim

Płaty śledziowe
po wiejsku z kaparami

Koreczki z serem 
mozarella i winogronami

Ryba
po grecku

ZIMNE PRZEKĄSKI

Półmisek mięs pieczonych:
- schab nadziewany śliwkami i morelami

- karkówka pieczona w zalewie czosnkowej
- rolowany boczek wypełniony masą 

grzybową i orzechami laskowymi

Rolada drobiowa
wypełniona szpinakiem

z nutą czosnku oraz imbiru

Burrito z różnymi 
nadzieniami

Koreczki z boczkiem 
i śliwkami

Pakiet Platynowy
CENA 340 ZŁ* / OS

*ceny dotyczą wesel powyżej 80 osób

Serwowane na bufecie szwedzkim



Pakiet Platynowy
CENA 340 ZŁ* / OS

*ceny dotyczą wesel powyżej 80 osób

Aranżacja florystyczna stołów

SAŁATKI

Sałatka z grillowanego
kurczaka z sosem vinegret

Tradycyjna sałatka jarzynowa Sałatka caprese Sałatka grecka

Pieczony udziec marynowany w zalewie czosnkowej 
serwowany z sosem żurawinowo-czosnkowym

Pieczone udka z kurczaka
à la tandoori pachnące imbirem

Gulasz węgierski z czerwoną papryką
serwowany z bułeczkami koktajlowymi

Strogonow z ogórkiem i pieczarkami
na sosie śmietankowo-pomidorowym

Czerwony barszcz z suszonymi
podgrzybkami i z chrupiącym krokiecikiem

DANIA CIEPŁE SERWOWANE W TRAKCIE WIECZORU
(2 DANIA DO WYBORU)

DESERY

SPECJALNOŚĆ PAŁACU SULISŁAW

Kawa i herbata Woda mineralna i napoje
gazowane (bez ograniczeń)

Soki owocowe
(1 litr na osobę)

NAPOJE

ALKOHOLE
W pakiecie 1 butelka na osobę

Do wyboru

Ciasto: 4 rodzaje
(ok. 100g na osobę)

LodyOwoce w całości
i filetowane

Wódka Wino czerwone Wino białe Whisky

dodatkowo

Marynaty z Pałacowej
spiżarni

Pieczywo bankietowe
wieloziarniste



Obejmuje:
Oferta Weselna

• Wynajem sali lub pawilonu parkowego

• Tradycyjne powitanie chlebem i solą

• Specjalne karty menu oraz plan stołów

• Pokrowce na krzesła

• Atrakcyjne ceny noclegów ze śniadaniem 
  dla gości weselnych

• Profesjonalną obsługę kelnerską

• 10% rabatu na wszystkie kolejne imprezy 
  rodzinne dla Państwa Młodych (chrzciny, 
  komunie, rocznice, imieniny i urodziny)

• Dzieci do lat 5 gratis, dzieci w wieku 
   6-10 lat - 50% zniżki

• Zamknięty i chroniony teren

• Parking na 300 samochodów

Dodatkowo Młoda Para otrzymuje:

• Wnętrza Pałacu Sulisław i teren parku na potrzeby sesji zdjęciowej

• Noc poślubną w Apartamencie wraz ze śniadaniem

• Kolację w pałacowej restauracji  z okazji I rocznicy ślubu

Dla przyjęć weselnych proponujemy indywidualnie ustalane menu
oraz szeroki wachlarz dodatkowych atrakcji do wyboru



Organizujemy:
• Aranżację florystyczną stołów weselnych i sali/
pawilonu parkowego

• Oprawę muzyczną podczas uroczystości

• Wynajem limuzyn i samochodów luksusowych

• Tort weselny

• Pokazy sztucznych ogni

• Projekcję zdjęć/filmu Pary Młodej z rzutnika 
multimedialnego

• Stoły degustacyjne: Staropolski, Indyjski, z 
Owocami Morza

• Biesiadę grillową

• Wynajem baru z obsługą barmańską

• Candy bar

• Fontannę czekoladową

• Śniadanie podane do łóżka

• Butelkę wina musującego i owoce 
   na przywitanie w apartamencie nowożeńców

• Voucher na zabiegi dla Pary Młodej 
   do wykorzystania w hotelowym SPA

• Projekcję zdjęć/filmu Pary Młodej 
   z rzutnika multimedialnego

• Uroczyste poprawiny

Na życzenie Pary Młodej



Ekskluzywny Pawilon Parkowy wyróżniają: elegancka gala zdobiąca sufit, kryształowe żyrandole i prze-
źroczyste ściany, które dają wrażenie jak gdyby przyjęcie odbywało się bezpośrednio w zabytkowym parku 
z przepiękną przyrodą i pomnikami przyrody. Zadaszenie Pawilonu doskonale chroni przed niespodzie-
wanymi zmianami pogody.

Pawilon Parkowy

W odpowiedzi na zmieniające się trendy weselne
i oczekiwania nowożeńców wprowadzamy

do oferty Pałacu Sulisław nowości

Pawilon Parkowy mieści swobodnie 400 osób, zaś w układzie zasiadanym przy okrągłych stołach do 300 
osób. Znajduje się w nim także duży taneczny parkiet i wbudowana scena w części z przeźroczystymi 
ścianami, która podkreśla urokliwe sąsiedztwo pałacowego parku.



• Suknie Ślubne: Ślubna Fantazja 
  i Flossman

• Bielizna: Li Parie

• Stroje Męskie: Roland

• Biżuteria: ŁYKO

• Słodkości: Planeta Tort i Czekolada Cafe

• Moet Hennessy

• Dekoracje: Alex Studio 
   i Inspiracje Literowe

• Fotografia ślubna: Dembek Fotografia, 
  Video Merc, AIM

• DJ: Fankiet, DJ Weselni

• Filmowanie: Video Merc, Charles 
  Studio i Magic Line

• Barmani: Flair Team i Oryginalny Bar

• Nauka Tańca: Michał Skawiński

• Animatorzy/opieka dla dzieci: Fiki Miki

• Wedding Planner: Funky Events

Nasi Partnerzy

Na terenie naszego kompleksu możecie się Państwo zapoznać z szeroką ofertą atrakcji i usług 
związanych z organizacją uroczystości weselnej. Zachęcamy do poszukiwania inspiracji 

w specjalnie stworzonym show-roomie.

Show Room

ś

planeta     tort
slubnie

Aby zapewnić kompleksową obsługę wesel i zadowolić nawet
najbardziej wyszukane i nieoczekiwane marzenia Pary Młodej

podjęliśmy współpracę z partnerami z różnych branż



Do dyspozycji gości oddajemy 230 miejsc noclegowych w Pałacu Sulisław oraz Hotelu Elsner. Pokoje 
zostały wyposażone w oryginalne, stylowe meble z epoki. Dzięki indywidualnemu wystrojowi wnętrz 
każdy pokój jest wyjątkowy, a doskonałe wyposażenie, wygodne meble i wysmakowane detale zapew-
niają komfortowy wypoczynek. Zastosowanie naturalnych materiałów, najwyższej jakości tkanin oraz 
elementów dekoracyjnych dało efekt przytulności i domowego ciepła. Wizytówką Pałacu Sulisław są 
luksusowo wyposażone apartamenty. Apartament Deluxe składa się z dwóch sypialni, dwóch łazienek, 
salonu z kominkiem, kuchni z jadalnią oraz dwóch tarasów, z których roztacza się widok na malowni-
czy zabytkowy  park. Harmonia natury i architektury jest tu widoczna na każdym kroku.

Usługi Hotelowe
Apartamenty i pokoje urządzone ze smakiem i klasą

Zachęcamy do korzystania z pakietów pobytowych, które w zależności od swojej tematyki i czasu trwa-
nia, zawierają: nocleg, całodziennie wyżywienie w formie bufetu, konsultacje z doktorem ajurwedy za-
kończone diagnozą, zabiegi ajurwedyjskie w tym panchakarma, sesje jogi i medytacji, wstęp do strefy 
wellness oraz dodatkowe atrakcje sezonowe.

Polecamy m.in. pakiety: Weekend dla dwojga / Romantyczna noc / Weekend z ajurwedą / Panchakarma.
Więcej informacji w recepcji Pałacu Sulisław lub na stronie internetowej: www.sulislaw.pl

Pakiety pobytowe



Do tak ważnego wystąpienia, jak na własnym ślubie i weselu warto przygotować się wcześniej i zadbać 
o siebie na różnych poziomach. Para Młoda powinna być Królową i Królem balu, zachwycać dobrą 
energią i pięknym wyglądem, dlatego dobrze z wyprzedzeniem pomyśleć o relaksujących masażach 
czy ajurwedyjskich terapiach przywracających równowagę. Pałac Sulisław zaprasza do wyjątkowego 
SPA, w którym można zasmakować prawdziwej ajurwedy.

Każdy z gości może poddać się wyspecjalizowanym zabiegom oraz autentycznej diagnozie 
ajurwedyjskiej. Pierwszy krokiem takiej diagnozy jest badanie pulsu, na podstawie którego 
rozpoznawane są ewentualne choroby i inne problemy zdrowotne. Następnie lekarz ajurwedyjski 
dokonuje określenia energetycznej konstytucji organizmu, czyli  przewodniej doszy (Kapha, Pitta, Vata). 
Po pełnym wywiadzie zalecane są odpowiednie zabiegi, dieta i ćwiczenia fizyczne w celu zniwelowania 
nierównowagi doszy i zapewnienia harmonii ducha, ciała i umysłu. Do wszystkich zabiegów używa się 
wyłącznie naturalnych ziół i olejów. W gronie naszych specjalistów mamy lekarzy ajurwedyjskich ze 
Sri Lanki, którzy pochodzą z rodzin o tradycjach medycznych – dr Kushan Pathirana (jest lekarzem 
ajurwedyjskim w 10-tym pokoleniu) i dr Dhananji Nanayakkara. 

Ceylon Spa
Zabiegi ajurwedyjskie



Restauracja
Graf

Oferujemy Państwu oryginalną kartę menu, pełną 
zaskakujących kompozycji smakowych i pięknie po-
danych – niczym dzieła sztuki - kulinarnych propozy-
cji. Szef Kuchni poleca przepyszne dania regionalne 
i kuchni polskiej oraz potrawy i ciasta według pała-
cowych receptur, które zadowolą nawet najbardziej 
wymagające podniebienia. Specjalnością restauracji 
w Pałacu Sulisław są oryginalne dania kuchni ajur-
wedyjskiej – pełne bogatych kompozycji smakowych 
z niepowtarzalnym doborem aromatycznych przy-
praw. Potrawy te mają zbawienny wpływ na zdrowie 
i dobre samopoczucie. Menu przygotowywane przez 
naszego Szefa Kuchni z Indii pozwoli Państwu doce-
nić walory hinduskiej kuchni. Przygotowaliśmy rów-
nież wyjątkową kartę herbat ajurwedyjskich z unikalną 
kompozycją ziół, kwiatów i korzeni. Wszystkie składniki 
herbat pochodzą z ekologicznych i zrównoważonych 
upraw. Miła atmosfera i profesjonalna obsługa zapew-
niają niezapomniane chwile, a klimatyczne i nastrojo-
we wnętrza restauracji idealnie sprawdzają się podczas 
rodzinnych kolacji i biznesowych spotkań.

Na zdjęciu: Ravinder Kumar i Chandra Melkani



Fot. Bartłomiej Zackiewicz



Sulisław 24, 49-200 Grodków
rezerwacja@sulislaw.pl

Rezerwacja / Booking  +48 77 415 66 59

www.sulislaw.pl

Kompleks pałacowo - Parkowy

1. Pałac Sulisław
2. Hotel Elsner
3. Restauracja Arkady
4. Zabytkowy park
5. Jezz Pub
6. Punkt widokowy

7. Pole namiotowe
8. Dyskoteka
9. Scena główna
10. Sala Kongresowa

/ Warsztaty
11. Brama główna

12. Pawilon parkowy
13. Pawilon jogowy
14. Ogródek
15. Parking
16. Aleja Platanów
17. Sad i pasieki

18. Sad
19. Jeziora
20. Plaża Marina
21. Trasa rowerowa
22. Hodowla danieli
23. Techniki wodne


