
 

 

 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRZYJĘCIE WESELNE W RESTAURACJI ELITA 
 

Przedstawiamy ofertę organizacji przyjęcia weselnego. 
Prosimy wybrać odpowiadający Państwu pakiet zgodnie z poniższym scenariuszem. 

 
 
 

 
OFERTA WESELNA 2019 

... miłość jest wtedy, kiedy chcesz z kimś przeżywać wszystkie cztery pory roku. Kiedy chcesz z kimś 

uciekać przed wiosenną burzą pod osypane kwieciem bzy, a latem zbierać z tym kimś jagody... i 

pływać w rzece. Jesienią robić razem powidła i uszczelniać okna przed wiatrem. Zimą - pomagać 

przetrwać katar i długie wieczory, a jak już będzie zimno, rozpalać razem w piecu. 

Janusz Leona Wiśniewski 

Szanowni Państwo, 
 

Dziękujemy za zainteresowanie ofertą weselną Restauracji Elita. Cieszymy się, że bierzecie nas 
Państwo pod uwagę szukając miejsca na organizację przyjęcia weselnego.  

Od 15 lat specjalizujemy się w organizacji wesel, imprez okolicznościowych oraz cateringu. 
Służymy naszym Gościom doświadczeniem i radą od momentu przekroczenia progu restauracji. 
Zdajemy sobie sprawę, że organizacja przyjęcia weselnego to ważne wydarzenie w Państwa rodzinie 
dlatego dołożymy wszelkich starań by zadbać o najdrobniejszy szczegół. Restauracja Elita to miejsce o 
niezapomnianej przyjaznej i rodzinnej atmosferze, będziecie Państwo czuć się u nas jak w domu.  

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zapewniamy Państwu: 
 

• wyśmienitą kuchnię; 
• profesjonalną obsługę kelnerską; 
• opiekę wedding plannera przy ustalaniu szczegółów; 
• doradztwo przy wyborze menu; 
• opiekę florystki; 
• elastyczność i indywidualne podejście do każdego klienta; 
• wyłączność restauracji dla przyjęć powyżej 60 osób dorosłych 

 
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. 

Zespół Restauracji Elita 
 
 

SCENARIUSZ PRZYJĘCIA WESELNEGO (do rana) 
 

• Aperitiff w oczekiwaniu na Młodą Parę 
• Tradycyjne powitanie Młodej Pary chlebkiem przez Rodziców 

• Na początek serwujemy: 
• 2 zupy do wyboru i 1 danie główne 

• lub 2 dania główne do wyboru (po 50% każdej pozycji) 
• Deser 

• Danie gorące: „specjalność wieczoru” – w miesiącach od kwietnia do 
października zapraszamy na biesiadę grillową do chaty barbecue w 

ogrodzie 
• Tort weselny 

• Przekąska gorąca po północy (np. Boeuf Stroganow) 

• Przekąska gorąca na zakończenie  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELITARNE WESELE do 1.00 w nocy 
 

CENA OD TALRZYKA (osoba dorosła) – 190 zł 
CENA OD TALRZYKA (dzieci – 4-12 lat) – 110 zł 

CENA OD TALERZYKA (obsługa wesela – zespół/kamerzysta/fotograf) – 110 zł 
 
Cena zawiera:  
 

o menu składające się z 3 dań gorących i 10 przekąsek zimnych (w tym 2 sałatki);  

o aperitiff na powitanie Gości weselnych;  

o bufet słodko - owocowy zgodnie z ofertą, w tym kawa z ekspresu oraz wybór herbat 
smakowych;  

o napoje bezalkoholowe, soki, woda mineralna (soki Hortex, napoje gazowane Pepsi w butelkach 
plastikowych )  

o obsługę kelnerską (nasz standard to 1 kelner ok 25 osób);  

o organizację przyjęcia weselnego przy stołach prostokątnych (do 130 osób)  

o dekoracje kwiatowe w stylu pastel vintage – bukiety na stołach, w hollu oraz toaletach;  

o chlebek dla rodziców na powitanie Młodej Pary;  

o pokój VIP dla nowożeńców;  

o nie ma specjalności wieczoru w chacie barbecue; 

o rozwinięcie czerwonego dywanu na wejście Młodej Pary; 

o teren wokół restauracji do wyłącznej dyspozycji w godzinach zawartych w umowie;  

o pokaz zdjęć przygotowany przez Młodą Parę na monitorze znajdującym się w holu;  

o „pakiet awaryjny” ustawiony w toaletach damskich zawierający artykuły pomocne w sytuacjach 
awaryjnych np. igła z nitką, plasterki z opatrunkiem itp.  

o pokrowce na krzesła i elegancką dekorację krzeseł;  

o bezpłatny parking dla Gości;  
o prezent niespodziankę dla Młodej Pary od Restauracji Elita;  
o możliwość dostarczenia własnego alkoholu; 
o możliwość dostarczenia własnego tortu weselnego bez dopłat za podanie; 
o wyłączność restauracji na rezerwację powyżej 60 osób dorosłych 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELITARNE WESELE do 3.00 rano 
 

CENA OD TALRZYKA (osoba dorosła) – 200 zł 
CENA OD TALRZYKA (dzieci – 4-12 lat) – 130 zł 

CENA OD TALERZYKA (obsługa wesela – zespół/kamerzysta/fotograf) – 130 zł 
 

 
Cena zawiera:  
 

o menu składające się z 4 dań gorących i 12 przekąsek zimnych (w tym 2 sałatki);  

o aperitiff na powitanie Gości weselnych;  

o bufet słodko - owocowy zgodnie z ofertą, w tym kawa z ekspresu oraz wybór herbat 
smakowych;  

o napoje bezalkoholowe, soki, woda mineralna (soki Hortex, napoje gazowane Pepsi w butelkach 
plastikowych )  

o obsługę kelnerską (nasz standard to 1 kelner ok 25 osób);  

o organizację przyjęcia weselnego przy stołach prostokątnych (do 130 osób)  

o dekoracje kwiatowe w stylu pastel vintage – bukiety na stołach, w hollu oraz toaletach;  

o chlebek dla rodziców na powitanie Młodej Pary;  

o pokój VIP dla nowożeńców;  

o rozwinięcie czerwonego dywanu na wejście Młodej Pary; 

o teren wokół restauracji do wyłącznej dyspozycji w godzinach zawartych w umowie;  

o pokaz zdjęć przygotowany przez Młodą Parę na monitorze znajdującym się w holu;  

o „pakiet awaryjny” ustawiony w toaletach damskich zawierający artykuły pomocne w sytuacjach 
awaryjnych np. igła z nitką, plasterki z opatrunkiem itp.  

o pokrowce na krzesła i elegancką dekorację krzeseł;  

o bezpłatny parking dla Gości;  

o prezent niespodziankę dla Młodej Pary od Restauracji Elita;  
o możliwość dostarczenia własnego alkoholu; 
o możliwość dostarczenia własnego tortu weselnego bez dopłat za podanie; 
o wyłączność restauracji na rezerwację powyżej 60 osób dorosłych 



 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
ELITARNE WESELE W PIĄTEK 

 
CENA OD TALERZYKA (osoba dorosła) – 220 zł 
CENA OD TALERZYKA (dziecko 4-12 lat) – 150 zł 

CENA OD TALERZYKA (obsługa wesela – zespół/kamerzysta/fotograf) – 150 zł 
 
Cena zawiera:  
 

o menu składające się z 5 dań gorących i 14 przekąsek zimnych (w tym 3 sałatki);  

o aperitiff na powitanie Gości weselnych;  

o wódka w ilości 0,5l na parę (marki: Wyborowa, Żubrówka Biała, Bols, Smirnoff)  

o bufet słodki (w tym kawa z ekspresu oraz wybór herbat smakowych)  

o  tort weselny parterowy (smak do wyboru);  

o napoje bezalkoholowe, soki, woda mineralna (soki Hortex, napoje gazowane Pepsi w butelkach 
plastikowych ) 

o obsługę kelnerską (nasz standard to 1 kelner na ok 25 osób);  

o rozwinięcie czerwonego dywanu na wejście Młodej Pary; 

o pokój VIP dla nowożeńców;  

o organizację przyjęcia weselnego przy stołach prostokątnych (do 130 osób)  

o dekoracje kwiatowe w stylu pastel vintage – bukiety na stołach, w hollu oraz toaletach;  

o chlebek dla rodziców na powitanie Młodej Pary;  

o teren wokół restauracji do wyłącznej dyspozycji w godzinach zawartych w umowie;  

o pokaz zdjęć przygotowany przez Młodą Parę na monitorze znajdującym się w holu;  

o „pakiet awaryjny” ustawiony w toaletach damskich zawierający artykuły pomocne w sytuacjach 
awaryjnych np. igła z nitką, plasterki z opatrunkiem itp.  

o pokrowce na krzesła i elegancką dekorację krzeseł;  

o bezpłatny parking dla Gości;  

o prezent niespodziankę dla Młodej Pary od Restauracji Elita 
o wyłączność restauracji na rezerwację powyżej 60 osób dorosłych 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ELITARNE WESELE W SOBOTĘ 
 

CENA OD TALRZYKA (osoba dorosła) – 240 zł 
CENA OD TALRZYKA (dzieci – 4-12 lat) – 150 zł 

CENA OD TALERZYKA (obsługa wesela – zespół/kamerzysta/fotograf) – 150 zł 
 

 
Cena zawiera:  
 

o menu składające się z 5 dań gorących i 14 przekąsek zimnych (w tym 3 sałatki);  

o aperitiff na powitanie Gości weselnych;  

o tort weselny parterowy  - smak do wyboru 

o bufet słodki zgodnie z ofertą menu w tym kawa z ekspresu i wybór herbat smakowych;  

o napoje bezalkoholowe, soki, woda mineralna (soki Hortex, napoje gazowane Pepsi w butelkach 
plastikowych )  

o rozwinięcie czerwonego dywanu na wejście Młodej Pary; 

o bańki mydlane na wejście Młodej Pary; 

o obsługę kelnerską ( nasz standard to 1 kelner na 25 osób );  

o pokój VIP dla nowożeńców;  

o organizację przyjęcia weselnego przy stołach prostokątnych (do 130 osób)  

o dekoracje kwiatowe w stylu pastel vintage – bukiety na stołach, w hollu oraz toaletach;  

o chlebek dla rodziców na powitanie Młodej Pary;  

o teren wokół restauracji do wyłącznej dyspozycji w godzinach zawartych w umowie;  

o pokaz zdjęć przygotowany przez Młodą Parę na monitorze znajdującym się w holu;  

o „pakiet awaryjny” ustawiony w toaletach damskich zawierający artykuły pomocne w sytuacjach 
awaryjnych np. igła z nitką, plasterki z opatrunkiem itp.  

o pokrowce na krzesła z elegancką dekoracją;  

o bezpłatny parking dla Gości;  

o prezent niespodziankę dla Młodej Pary od Restauracji Elita;  
o możliwość dostarczenia własnego alkoholu; 
o wyłączność restauracji na rezerwację powyżej 60 osób dorosłych 

 
 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

    
    

USŁUGI DODATKOWO PŁATNEUSŁUGI DODATKOWO PŁATNEUSŁUGI DODATKOWO PŁATNEUSŁUGI DODATKOWO PŁATNE    
    

� Organizacja poprawin w sobotę w chacie grillowej w przypadku wesela odbywającego się 
piątek (w godzinach 11.00 – 16.00) – 80 zł/ osoba 

� Organizacja poprawin w niedzielę w przypadku wesela odbywającego się w sobotę: 
(w chacie grillowej – 80 zł/osoba / w restauracji  - 85 zł/osoba) 

� Stół Polski 1600 zł 
� Napoje gazowane w butelkach 0,2l bez limitu – 10 zł/osoba 
� Tort weselny 90zł/kg 
� Fontanna czekoladowa wraz z obsługą i owocami – 1000 zł 
� Barman serwujący drinki – 600 zł (bez alkoholu do drinków) 
� Dodatkowy kelner – 300 zł 
� Winietki – 3 zł/szt. 
� Organizacja przyjęcia weselnego przy stołach okrągłych – 10 zł/osoba 
� Wynajęcie rollbaru wraz z obsługą – 450 zł (w tym beczka piwa Żywiec oraz obsługa) 
� Pokaz sztucznych ogni do 22.00  - od 1400 zł 
� Foto budka – od 1200 zł 
� Rozwinięcie czerwonego dywanu na wejście Młodej Pary – 150 zł 
� Plan Sali bankietowej – 200 zł 
� Bus 7 osobowy – 100 zł kurs (cena w obrębie Pruszkowa) 
� Dekoracja wejścia balonami z helem – 350 zł 
� Dodatkowe dekoracje /aranżacje w chacie grillowej – 300 zł 


