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OFERTA WESELNA 
 

Ślub to najważniejsza chwila w życiu zakochanych. 
Pozwól nam zająć się przygotowaniem niezapomnianego przyjęcia 

weselnego. 
Sprawimy, że w tym ważnym dniu poczujecie się wyjątkowo. 

 
OFERTA ZAWIERA: 

 
• Przywitanie Pary Młodej chlebem i solą 
• Sala dostępna bez limitu godzin 
• Wizytówki dla Gości na stołach 
• Dekoracja stołów świeżymi kwiatami, dekoracja sali 
• Dzieci do lat 4 – GRATIS 
• 50% zniżki dla dzieci do 12 roku życia 
• Zaproszenie na kolację dla Młodej Pary w I rocznicę ślubu 
• Napoje gorące, zimne i gazowane – bez ograniczeń 
• Brak opłaty korkowej 
• Gwarancja ceny przy podpisaniu umowy 
• Bezpłatny parking 
• Klimatyzowana sala 
• 5% rabatu na organizację wesela w dni powszednie 
 
 

 
OFERTA DODATKOWO PŁATNA: 

•  Tort  weselny 
• Ciasta i ciasteczka 
• Napoje alkoholowe 

 
 
 

Serdecznie zapraszamy do skorzystania  z oferty. 



 
 

RESTAURACJA MALINOWY LAS  ul. Oświęcimska  85, 32-651 Nowa  Wieś 

Tel. 33 845 36 02 lub 530 440 337, e-mail: restauracja@malinowylas.pl 

www.malinowylas.pl 

 

PROPOZYCJA I  
 

Toast 
Kieliszek szampana 

Zupa 
Rosół z makaronem  

Danie główne 
Tradycyjny kotlet schabowy, Pikantne pałeczki z kurczaka, Rolada śląska, Filet z kurczaka z serem i 

pieczarkami  
      (3 mięsa na osobę ) 

Dodatki 
Ziemniaki z koperkiem, kluski śląskie 

Mizeria, buraczki, sałatka z białej kapusty, surówka z marchwi z jabłkiem, surówka z kapusty pekińskiej, 
sałatka z czerwonej kapusty ( 3 do wyboru)  

Sos pieczeniowy 
Deser 

Tort weselny – dodatkowo płatny 
Kawa, herbata 
Zimna płyta 

Półmisek mięs pieczonych i wędlin 
Deska serów 

Rożki szynkowe 
Śledzie w oleju i w śmietanie 

Ryba po grecku 
Galaretka drobiowa 
Sałatka brokułowa 

Sałatka pieczarkowa 
Pieczywo 
Owoce 

Ciepłe kolacje 
Pieczeń wieprzowa podana z ziemniaczanym puree i surówką z czerwonej kapusty  

Filet z indyka z sosem serowym podany z ryżem z warzywami oraz surówką z białej kapusty 
Barszcz z krokietem 

 
Napoje 

Soki owocowe 
Woda mineralna  
Napoje gazowane 

Bufet kawowo-herbaciany  
                                                                                                                                        Cena : 189 zł/os. 
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PROPOZYCJA II  
 

Toast 
Kieliszek szampana 

Zupa 
Rosół z makaronem i kluskami drobiowymi 

Danie główne 
Tradycyjny kotlet schabowy, Rolada śląska, Szaszłyk, Udko faszerowane 

(3 mięsa na osobę ) 
Dodatki 

Ziemniaki z koperkiem, kluski śląskie, ziemniaczane puree  
Ziemniaki z koperkiem, kluski śląskie 

Mizeria, buraczki, sałatka z białej kapusty, surówka z marchwi z jabłkiem, surówka z kapusty pekińskiej, 
sałatka z czerwonej kapusty ( 3 do wyboru)  

Sos pieczeniowy 
Deser 

Tort weselny – dodatkowo płatny 
Kawa i herbata 
Zimna płyta 

Półmisek mięs pieczonych i wędlin 
Deska serów 

Rożki szynkowe 
Śledzie w oleju i w śmietanie  

Galaretka drobiowa  
Ryba po grecku  
Ryba na kwaśno  

Sałatka brokułowa  
Sałatka pieczarkowa  

Sałatka Cezara  
Pieczywo 
 Owoce 

 Ciepłe kolacje 
Zwijany filet z kurczaka ze szpinakiem podany na makaronie tagliatelle w sosie serowym 

Szynka pieczona podana z ziemniakami i kapustą zasmażaną 
Schab po szwajcarsku z podany gotowanymi ziemniakami oraz zestawem surówek 

Barszcz z pasztecikiem  
Napoje 

Soki owocowe  
Napoje gazowane  
Woda mineralna  

Bufet kawowo-herbaciany  
 

                                                                                                                                            Cena : 219 zł 
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PROPOZYCJA III  
 

Toast 
Kieliszek szampana  

Zupa 
Krem brokułowy z groszkiem ptysiowym 

Danie główne 
Tradycyjny kotlet schabowy, Pałka faszerowane, Rolada śląska, Pieczeń wieprzowa, Pierś z kurczaka w 

migdałach  (3 mięsa na osobę ) 
Dodatki 

Ziemniaki, kluski śląskie, ziemniaki puree  
Ziemniaki z koperkiem, kluski śląskie 

Mizeria, buraczki, sałatka z białej kapusty, surówka z marchwi z jabłkiem, surówka z kapusty pekińskiej, 
sałatka z czerwonej kapusty, bukiet warzyw z pary ( 3 do wyboru)  

Sos pieczeniowy 
Deser 

Tort weselny – dodatkowo płatny 
Kawa i herbata 
Zimna płyta 

Półmisek mięs pieczonych i wędlin 
Deska serów 

Rożki szynkowe 
Śledzie w oleju i w śmietanie  

Galaretka drobiowa  
Ryba po grecku  
Ryba na kwaśno  

Sałatka jarzynowa  
Sałatka pieczarkowa  

Sałatka włoska  
Zestaw pikli ( ogórek konserwowy, papryka konserwowa, pieczarki konserwowe) 

Pieczywo  
Owoce 

Ciepłe kolacje 
Schab z ananasem podany z ziemniakami i zieloną sałatą 

Szaszłyk podany z ryżem i surówką z selera 
Polędwiczki wieprzowe z sosem podgrzybkowym podane z puree ziemniaczanym 

 i gotowanymi brokułami 
Boeuf Strogonoff 

Napoje 
Soki owocowe, Napoje gazowane 
Woda mineralna - bez ograniczeń 

Bufet kawowo-herbaciany  
                                                                                                                           
Cena : 249 zł/os 


