
Zapraszamy do zapoznania się z naszymi pakietami, które obowiązują na Sali Hostelu Duchówka. 

Sala jest wyremontowana, wyposażona w nagłośnienie, kolorofony, miejsce dla Dj’a oraz parkiet do 

tańczenia. Do Sali należy korytarz z 4 oddzielnymi  łazienkami, ubikacjami oraz z prysznicem. Salę 

oddajemy dla Państwa przygotowaną odpowiednio do uroczystości : miejsce na słodki stół, miejsce na 

wiejski stół, nakryty i zastawiony stół główny, przygotowane pełne wyposażenie sali wraz z obsługą, 

schłodzony i zakupiony wybrany alkohol lub schłodzony Państwa alkohol. 

Nie dekorujemy sali kwiatami oraz balonami, dekoracje kwiatowe (weselne)w długich wazonach od 

300 zł (4 wazony) , dekoracje balonami od 100 zł. – możliwość dekoracji Sali przez organizatorów. 

 

 

                                                                    Pakiet nr  1 – 200 zł. / os. 

Przystawki do wyboru: 

Carpaccio z kolorowych buraków podawane z kozim serem, prażonymi pestkami dyni oraz z rukolą 

polaną balsamicznym sosem 

 LUB 

Patte z wątróbki na grzankach z pieczywa korzennego, podawane z konfiturą z czerwonej cebuli 

Zupy do wyboru: 

Rosół z domowym makaronem 

LUB 

Staropolski żur z kiełbasą i jajem 

Dania główne do wyboru: 

Zraz wołowy podawany z kluskami śląskimi i kapustą modrą 

LUB  



Pieczeń z karkówki w sosie pieczeniowym podawana z ziemniakami w mundurku podsmażonymi na 

maśle z czosnkiem oraz z koperkiem a także z kapustą zasmażaną 

Desery do wyboru: 

Creme brulee 

LUB 

Panna Cotta z sosem malinowym 

                                        Dania gorące w trakcie uroczystości (około 23.00): 

Węgierska zupa gulaszowa 

LUB 

Barszcz czerwony z krokietem 

Danie gorące w trakcie uroczystości około 1.00 

Golonka na kapuście zasmażanej 

LUB  

Podudzia z kurczaka w sosie sojowym 

Bufet przekąsek weselnych (od samego początku w stole) 

-sałatka jarzynowa 

-galaretki z kurczakiem 

-galaretki z łososiem 

-rolada z cukinią, ricottą i  z suszonym pomidorem 

-rolada szpinakowa z serkiem twarożkowym i z łososiem 

-sałatka z wędzonego kurczaka 

-sałatka porowa z kukurydzą 

-ryba po grecku 

-sałatka grecka 

-deska serów i wędlin 

Napoje bezalkoholowe gazowane oraz niegazowane, kawa i herbata – bez limitu. 

Możliwość przyniesienia całkowicie własnego alkoholu. 

 



 

Pakiet nr 2  - 240 zł. / os. 

Przystawki do wyboru: 

Tatar z łososia z chrupiącą grzanką 

LUB  

Kozi ser w cieście filo z salsą z buraków 

Zupy do wyboru: 

Krem z grzybów leśnych z łezką śmietany 

LUB 

Bulion z gęsiny z pierożkami z mięsa gęsiego 

Dania główne do wyboru: 

Pieczony filet z łososia z ziemniakami w mundurku podsmażonymi na maśle z czosnkiem i koperkiem 

oraz z bukietem sałat z  balsamicznym sosem vinegrette 

LUB 

Pierś z kaczki przygotowana metodą sous-vide podawana z puree ziemniaczano-jabłkowym oraz 

podawana z gruszką i żurawiną 

Desery do wyboru: 

Tiramisu 

LUB  

Tapioka z marakują 

Dania gorące w trakcie uroczystości (około 23.00): 



Bigos staropolski z grzybami podawany z pieczywem korzennym 

LUB 

Flaki polskie podawane z pieczywem korzennym 

Dania gorące w trakcie uroczystości (około 1.00) 

Schabowy na kapuście zasmażanej 

LUB  

Szaszłyk drobiowy przekładany warzywami 

 

Podudzia z kurczaka w sosie sojowym 

Bufet przekąsek weselnych (od samego początku w stole) 

-sałatka jarzynowa 

-galaretki z kurczakiem 

-galaretki z łososiem 

-rolada z cukinią, ricottą i  z suszonym pomidorem 

-rolada szpinakowa z serkiem twarożkowym i z łososiem 

-sałatka z wędzonego kurczaka 

-sałatka porowa z kukurydzą 

-ryba po grecku 

-sałatka grecka 

-deska serów i wędlin 

Napoje bezalkoholowe gazowane oraz niegazowane, kawa i herbata – bez limitu. 

Możliwość przyniesienia całkowicie własnego alkoholu. 

 

 

 

 

 



 

 

Pakiet nr 3.  - 290 zł.  / os. 

Przystawki do wyboru: 

Sałatka z pieczonym rostbefem podawana z wiśniami, cebulką czerwoną, oraz z pomidorkiem cherry 

LUB 

Łosoś gravlax z pianką chrzanową podawany z chrupiącą grzanką 

Zupy do wyboru: 

Zupa rybna z pomidorami 

LUB 

Krem z pieczonych buraków i jabłek podawany z łezką śmietany 

Dania główne do wyboru: 

Poliki wołowe w czerwonym winie z kulkami z bryndzy oraz z warzywami sezonowymi smażonymi na 

maśle 

LUB 

Pieczona Dorada z domowymi frytkami oraz z warzywami grillowanymi 

Desery do wyboru: 

Krem czekoladowy z wiśniówką 

LUB 

Krem kajmakowy z kruszoną bezą i orzechami włoskimi 

Dania gorące w trakcie uroczystości  (około 23.00) 



Meksykańska zupa z mięsem mielonym i czerwoną fasolą 

LUB  

Zupa serowa z pulpecikami z mięsa wieprzowego podawana z prażoną cebulką 

Dania gorące w trakcie uroczystości (około 1.00): 

Szaszłyki krewetkowe w maślano-winnym sosie z ananasem oraz pomidorkiem cherry 

LUB 

Zrazy wołowe podawane z kapustą zasmażaną 

 

Bufet przekąsek weselnych (od samego początku w stole) 

-sałatka jarzynowa 

-galaretki z kurczakiem 

-galaretki z łososiem 

-rolada z cukinią, ricottą i  z suszonym pomidorem 

-rolada szpinakowa z serkiem twarożkowym i z łososiem 

-sałatka z wędzonego kurczaka 

-sałatka porowa z kukurydzą 

-ryba po grecku 

-sałatka grecka 

-deska serów i wędlin 

Napoje bezalkoholowe gazowane oraz niegazowane, kawa i herbata – bez limitu. 

Możliwość przyniesienia całkowicie własnego alkoholu 

 

Dodatkowo mogą Państwo zamówić stół wiejski oraz stół słodki w cenie 600 zł. Każdy. 

 

Stół wiejski: 

-pasztet 

-wędliny regionalne 



-kiełbasy regionalne 

-smalec+ogórki 

-kabanosy regionalne 

-baleron, boczek, schab wędzony 

-kaszanka podawana na grzankach 

-biała kiełbasa z kapustą zasmażaną 

-pieczywo, chrzan, musztarda 

 

Słodki stół : 

-kolorowe muffiny 

-tapioka z sosem owocowym 

-tarta budyniowa z wiśniami 

-mus czekoladowy z pomarańczą 

-beza malinowa/porzeczkowa/kajmakowa 

-szarlotka 

-sernik 

Galaretki owocowe 

 

Do Państwa dyspozycji oferujemy wynajem naszego samochodu -  sportowa wersja Audi Q7 Quatro 

(czarna) 

ze zdobieniami kwiatowymi (przyjazd po Państwa młodych oraz świadków, dowiezienie do kościoła 

oraz z kościoła, przyjazd pod wskazany adres uroczystości) – 500 zł. 

 

Posiadamy także własnego fotografa, który towarzyszyć Państwu może od momentu przygotowań 

Państwa młodych w domu, przez ceremonię w kościele, zdjęcia pod kościołem z rodziną oraz 3 

godzinny pobyt z Państwem młodym podczas uroczystości na Sali Hostelu Duchówka. – 800 zł. 

Nasza Pani fotograf: Katarzyna Ucińska / FotoPasja Kasia Ucińska  

 

 



 

 

 

 

 


