Restauracja i Noclegi Swarzędz

WESELA I PRZYJĘCIA WESELNE W PAŁACYKU POD LIPAMI
Wieloletnie doświadczenie, sale w różnych klimatach, wyśmienita kuchnia i profesjonalna obsługa
sprawią, że zorganizujemy dla Państwa niezapomniane przyjęcie.
Do Państwa dyspozycji oddajemy trzy sale:
salę balową w pałacu do 85 osób, salę na pałacowej antresoli do 30 osób,
salę wiejską w zabytkowej stodole do 160 osób.
Pałacyk, sala wiejska i pokoje noclegowe mieszczą się na terenie parku ze starodrzewem i
pomnikiem przyrody, który jest doskonałym miejscem na sesję zdjęciową.
PRZEDSTAWIAMY PAŃSTWU DO WYBORU PIĘĆ PROPOZYCJI CENOWYCH.
Pokoje dla gości weselnych w atrakcyjnych cenach : 65 zł./os. , dodatkowo śniadanie 20 – 25 zł.
(kontynentalne lub na komponentach poweselnych)
Dysponujemy łącznie 50 miejscami noclegowymi.
Doba hotelowa od godz. 14.00. do godz. 11.00.
Zapewniamy miejsca parkingowe dla ponad 100 samochodów, parking dla Gości jest bezpłatny.
Szczegółowych informacji na temat organizacji przyjęcia weselnego udzieli Państwu:
Manager p. Dagmara Grygier od pn. do pt. w godz. 12.00. - 19.00.
weekend od 13.00. - 16.00.
Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu uzgodnienia terminu i godziny spotkania.
Rezerwacji sali dokonujemy po podpisaniu umowy i wpłacie zadatku w wysokości 1800 zł..
Płatność wyłącznie gotówką.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

„Pałacyk pod Lipami” Pokoje Restauracja
ul. Poznańska 35, 62-020 Swarzędz
tel. 61 8173-147, tel. kom. 607-376-916, 607-376-942
e-mail: palacykpodlipami@palacyk.com.pl

PROPOZYCJA MENU NA PRZYJĘCIA PO ŚLUBIE
do godz.22.00.

120zł/os.

2018 r.

ZUPA
Rosół z kury z makaronem
II DANIE 2,5 por./os.
Rolada z indyka nadziewana serem camembert z żurawiną
Rożek drobiowy z masłem pietruszkowym
Poznański zraz wieprzowy
Schab w panierze
Pieczeń szpikowana boczkiem, macerowana w ziołach
Sos ciemny klasyczny
DODATKI
Ziemniaki, frytki, pyzy
Bukiet surówek 3 rodzaje
Bukiet jarzyn na ciepło 2 rodzaje
SŁODKI POCZĘSTUNEK
Pieczywo cukiernicze 1,5./os .(sernik, jabłecznik, babeczki owocowe)
Kawa lub herbata bez ograniczeń w bufecie
ZAKĄSKI ZIMNE + SAŁATKI 2,5 por./os.
Marynowana karkówka z musem chrzanowym
Schab ze śliwką
Rolada z kurczaka z papryką z zalewy i koperkiem
Indyk z owocami
Szparagi w szynce
Sałata z serami i warzywami
Sałatka ziemniaczana z majerankiem i czosnkiem
Pieczywo i masło
Herbata
23:30 Tort (Zapewnia Organizator) możliwość domówienia
Kawa lub herbata bez ograniczeń w bufecie

PROPOZYCJA MENU WESELNEGO NA PIĄTKI -2018
dla min. 50 os.

150zł/os.

2018 r.

ZUPA
Rosół z kury z makaronem
II DANIE 2,5 por./os.
Rolada z indyka nadziewana serem camembert z żurawiną
Rożek drobiowy z masłem pietruszkowym
Poznański zraz wieprzowy
Schab w panierze
Pieczeń szpikowana boczkiem, macerowana w ziołach
Sos ciemny klasyczny
DODATKI
Ziemniaki, frytki, pyzy
Bukiet surówek 3 rodzaje
Bukiet jarzyn na ciepło 2 rodzaje
SŁODKI POCZĘSTUNEK
Pieczywo cukiernicze 1,5./os .(sernik, jabłecznik, babeczki owocowe)
Kawa lub herbata bez ograniczeń w bufecie
ZAKĄSKI ZIMNE + SAŁATKI 2,5 por./os.
Marynowana karkówka z musem chrzanowym
Schab ze śliwką
Rolada z kurczaka z papryką z zalewy i koperkiem
Indyk z owocami
Szparagi w szynce
Sałata z serami i warzywami
Sałatka ziemniaczana z majerankiem i czosnkiem
Pieczywo i masło
Herbata
23:30 Tort (Zapewnia Organizator) możliwość domówienia
Kawa lub herbata bez ograniczeń w bufecie
1:30 ŚNIADANIE 1p./os.
Barszcz czerwony
Żeberka z jabłkami i miodem na kapuście
Pikantne pałeczki z kurczaka
Chrzan, musztarda
Pieczywo, masło
W pakiecie zapewniamy:
staropolskie przywitanie chlebem i solą,
pokrowce na krzesła,
brak korkowego za własne alkohole i napoje zimne,
brak dodatkowych opłat za dystrybucję ,szkło i chłodzenie alkoholi,
brak opłaty serwisowej przy torcie z zewnątrz
pieczywo cukiernicze 1,5p./os.
napoje gorące w bufecie bez ograniczeń,
bezpłatny parking
stoły okrągłe lub prostokątne do wyboru bez dodatkowych opłat
wypożyczenie ekranu i projektora
Możliwośc domówienia :
przystawki,tortu,deseru,ciasta i owoców.

NIE POBIERAMY : KORKOWEGO, OPŁAT ZA WYNAJEM SALI !!!!!!!!

PROPOZYCJA MENU WESELNEGO -2018
dla min. 50 os.

198zł/os.

2018r.

ZUPA
Rosół z kury z makaronem
II DANIE 2,5 por./os.
Rolada z indyka nadziewana serem camembert z żurawiną
Rożek drobiowy z masłem pietruszkowym
Poznański zraz wieprzowy
Zawijaniec wieprzowy z kapustą i pieczarkami owijany boczkiem
Pieczeń szpikowana orzechami, macerowana w ziołach
Polędwiczki z kurczaka w złocistej panierce
Sos ciemny klasyczny
DODATKI
Ziemniaki, frytki, pyzy, kopytka
Bukiet surówek 3 rodzaje
Bukiet jarzyn na ciepło 2 rodzaje
Sałatka z pieczonych buraków
SŁODKI POCZĘSTUNEK
Pieczywo cukiernicze 1,5p./os .(sernik, jabłecznik, babeczki owocowe)
Kawa lub herbata bez ograniczeń w bufecie
ZAKĄSKI ZIMNE + SAŁATKI 2,5 por./os.
Marynowana karkówka z musem chrzanowym
Pasztet staropolski z korniszonami
Rolada z całych kurcząt z marynatami,szynkami i serami
Filety z indyka z wiśniami
Mini galaretki drobiowo - warzywne
Szparagi w szynce
Sałatka ziemniaczana z majerankiem i czosnkiem
Sałata z kurczakiem w sezamie i kaparami
Pieczywo i masło
Herbata
23:30 Tort weselny 100 g na osobę.
Kawa lub herbata bez ograniczeń w bufecie
1:30 ŚNIADANIE 1p./os.
Barszcz czerwony
Szaszłyki drobiowe
Żeberka z jabłkami i miodem na kapuście
Chrzan, musztarda
W pakiecie zapewniamy:
staropolskie przywitanie chlebem i solą,
toast winem musującym dla wszystkich Gości,
apartament dla Młodej Pary,
wystrój świecami,
pokrowce na krzesła,
brak korkowego za własne alkohole i napoje zimne,
brak dodatkowych opłat za dystrybucję ,szkło i chłodzenie alkoholi,
tort weselny
pieczywo cukiernicze 1,5p./os.
napoje gorące w bufecie bez ograniczeń,
bezpłatny parking
stoły okrągłe lub prostokątne do wyboru bez dodatkowych opłat
wypożyczenie ekranu i projektora
Możliwośc domówienia :
przystawki deseru,ciasta i owoców.

NIE POBIERAMY : KORKOWEGO, OPŁAT ZA WYNAJEM SALI !!!!!!!

PROPOZYCJA MENU WESELNEGO -2018 r.
dla min. 50 os.

Cena: 230 zł/os. 2018r.
ZUPA
Rosół z kury z makaronem
II DANIE 3por./os.
Polędwiczki wieprzowe w sosie kurkowym
Poznański zraz wieprzowy
Rożek drobiowy z masłem pietruszkowym
Grillowane piersi z kurczaka nadziewane suszonym pomidorem
Wieprzowina faszerowana szpinakiem i serem lazur
Filety z kurczaka z serem i szynką w panierze
Roladki wieprzowe z musem z wątróbek owijane boczkiem
Sznycle w grzankach z cząstką camembert
Sos ciemny klasyczny
DODATKI
Ziemniaki, frytki, pyzy, kopytka
Bukiet surówek 3 rodzaje
Bukiet jarzyn gotowanych 2 rodzaje
Sałatka z pieczonych buraków
SŁODKI POCZĘSTUNEK
Torcik lodowy z musem owocowym i śmietaną
Pieczywo cukiernicze 2p/os. (sernik, jabłecznik, babeczki owocowe lub mix ciast)
Owoce sezonowe 100 g na osobę
Kawa lub herbata bez ograniczeń w bufecie
ZAKĄSKI ZIMNE + SAŁATKI 3 por./os.
Polędwiczki wieprzowe z orzechami
Bejcowana karkówka z musem twarogowo-pomidorowym
Pasztet z jałowcem
Rolada z całych kurcząt z marynatami,szynkami i serami
Filety z indyka z wiśniami
Szparagi w szynce i ananasie
Ryba smażona z zalewy słodko-kwaśnej
Sałatka z kurczakiem w sezamie i kaparami
Sałatka ziemniaczana z majerankiem i czosnkiem
Pieczywo i masło
23:30 Tort weselny 100 g. na osobę
Kawa, herbata bez ograniczeń w bufecie
1:30 ŚNIADANIE 1,5 p./os.
Barszcz czerwony
Strogonoff z kurczaka
Kurczak w sosie śmietanowo-serowym z brokułami
Żeberka z jabłkami i miodem na kapuście
Chrzan, musztarda, pieczywo, masło

W pakiecie zapewniamy:
staropolskie przywitanie chlebem i solą,
toast winem musującym dla wszystkich Gości,
apartament dla Młodej Pary,
wystrój świecami i kwiatami na stoły
pokrowce na krzesła,
brak korkowego za własne alkohole i napoje zimne,
brak dodatkowych opłat za dystrybucję ,szkło i chłodzenie alkoholi,
brak opłaty serwisowej przy torcie z zewnątrz
tort weselny
deser lodowy,
pieczywo cukiernicze 2p./os.
owoce
napoje gorące w bufecie bez ograniczeń,
bezpłatny parking
stoły okrągłe lub prostokątne do wyboru bez dodatkowych opłat
wypożyczenie ekranu i projektora
Możliwośc domówienia :
przystawki,tortu,deseru,ciasta i owoców.

NIE POBIERAMY : KORKOWEGO, OPŁAT ZA WYNAJEM SALI !!!!!!!!

PROPOZYCJA MENU WESELNEGO -2018 r.
Cena: 285zł/os.

2018r.

ZAKĄSKA
Wędzony łosoś na grzance z sosem koperkowo-cytrynowym
ZUPA
Rosół z kury z makaronem lub zupa borowikowa ( do ustalenia)
II DANIE 3,5 por./os.
Rolada z kurczaka z dodatkiem szpinaku, sera pleśniowego i suszonych pomidorów
Zwijaniec z indyka z serem i brokułem w panierze
Pieczone udko kacze z brzoskwinią i żurawiną
Polędwiczki wieprzowe z kurkami w śmietanie
Polędwiczki wieprzowe z sosem śliwkowym
Klasyczny zraz wołowy
Pieczony filet z łososia w migdałach
Dorsz z sosem porowym
DODATKI
Ziemniaki gotowane i pieczone, frytki, pyzy,kopytka
Bukiet surówek 3 rodzaje
Bukiet jarzyn 3 rodzaje
Sałatka z pieczonych buraków
SŁODKI POCZĘSTUNEK
Lody waniliowe z malinami i kremówką
Pieczywo cukiernicze 2p/os. (sernik,jabłecznik, babeczki owocowe lub mix ciast)
Owoce sezonowe 100 g na osobę
Kawa lub herbata bez ograniczeń w bufecie
ZAKĄSKI ZIMNE + SAŁATKI 3,5 por./os.
Pasztet z dziczyzny z korniszonami
Schab ze śliwką
Schab z musem chrzanowym
Polędwiczka wieprzowa z młotkowanym pieprzem
Rolada z całych kurcząt z marynatami,szynkami i serami
Filety z indyka z wiśniami
Wiejska wędzona szynka na ananasie
Łosoś w galarecie
Sosy: tatarski i czosnkowy
Sałata z kurczakiem w sezamie i warzywami
Pomidory z mozarellą
Sałata z serami, warzywami i winogronem
Pieczywo i masło
Barszcz czerwony

Szynka pieczona w całości z kapustą zasmażaną porcjowana przez kucharza
23:30 Kawa, herbata bez ograniczeń Tort weselny 100 g. na osobę
1:30 ŚNIADANIE 1p./os.
pierś indyka pieczona w sosie śmietankowym z suszonymi owocami
szaszłyki wieprzowe z boczkiem i papryką
żurek

W pakiecie zapewniamy:
staropolskie przywitanie chlebem i solą,
toast winem musującym dla wszystkich Gości,
apartament dla Młodej Pary,
pokoje dla Rodziców gratis
wystrój świecami i kwiatami na stoły
pokrowce na krzesła,
brak korkowego za własne alkohole i napoje zimne,
brak dodatkowych opłat za dystrybucję ,szkło i chłodzenie alkoholi,
brak opłaty serwisowej przy torcie z zewnątrz
tort weselny
deser lodowy,
pieczywo cukiernicze 2p./os.
owoce
szynkę płonącą, serwowaną przez kucharza
napoje gorące w bufecie bez ograniczeń,
bezpłatny parking
stoły okrągłe lub prostokątne do wyboru bez dodatkowych opłat
wypożyczenie ekranu i projektora

NIE POBIERAMY : KORKOWEGO, OPŁAT ZA WYNAJEM SALI !!!!!!!!

DODATKOWO MOŻNA ZAMÓWIĆ:
Ślub w parku z wystrojem - 2600 zł.
(Dla wesel organizowanych w obiekcie , niższa cena)
Ubrane 40 krzeseł, krzesła dla Młodej Pary,2 kompozycje z kwiatów na wejście, świece, dywan, dekorację z godłem
Wystrój sali w obiekcie – indywidualne ustalenia.
Stragan staropolski (50p.) -1200 zł.
Szynki,kiełbasy, salcesony, kaszanki, sery żółte,pleśniowe, białe, smalec, ogórki, wiejski chleb.
Stragan regionalny (50p.) – 800 zł.
Gzik wielkopolski, ziemniaki w mundurkach i papilotach, śledź w oliwie i szypiorku, smalec, ogórki, wiejski chleb,
szare kluski z boczkiem
Szynka płonąca serwowana przez Szefa kuchni – 85 zł./kg.
Szynka, ziemniaki opiekane z ziołami, chrzan i musztarda
Weselny Candy bar – kalkulacja po ustaleniu asortymentu.
Lemoniada własnego wyrobu – 1 litr 15 zł.
Indywidualne propozycje dla vegan i vegetarian.
Poczęstunek z kuchni polowej – indywidualne ustalenia.
Ognisko o północy w parku.
Beczka piwa – 30 l. - 400 zł.
Zaadaptowanie baru własnymi alkoholami – 500 zł.
Profesjonalna obsługa barmańska – do ustalenia.
Śniadanie w formie grilla – indywidualne ustalenia.
Animatorka/opiekunka dla dzieci – ustalenia indywidualne.
Poprawiny już od 65 zł. za osobę.

NIE POBIERAMY : KORKOWEGO, OPŁAT ZA WYNAJEM SALI !!!!!!!!

