
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 80 osób, salę na pałacowej antresoli do 30 osób, 

salę wiejską w zabytkowej stodole do 150 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 25 - 30 zł. 
W godz. 9.00-11.00.

(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

mailto:palacykpodlipami@palacyk.com.pl


PROPOZYCJA MENU NA PRZYJĘCIA PO ŚLUBIE 
do godz.22.00.

120zł/os.    2019 r.
(nie obowiązuje w maju 2019r.)

ZUPA
 rosół z kury z makaronem i mięsem

II DANIE 2,5 por./os  .

rolada z indyka nadziewana serem camembert z żurawiną
rożek drobiowy z masłem pietruszkowym

poznański zraz wieprzowy owijany boczkiem
schab w panierze z pieczarkami

pieczeń szpikowana boczkiem, macerowana w ziołach
sos ciemny klasyczny

DODATKI

ziemniaki, frytki, kopytka własnej roboty
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  chrzanem
schab ze śliwką wędzoną i morelą

rolada z całych kurcząt z papryką z zalewy, serem i koperkiem
pieczeń z indyka na zimno z sosem tatarskim

mini kolby kukurydzy w szynce
sałata z serami i warzywami

sałatka ziemniaczana z majerankiem, czosnkiem i białą rzodkwią
pieczywo i masło

herbata

23:30 Tort (Zapewnia Organizator)
Kawa lub herbata bez ograniczeń w bufecie



PROPOZYCJA MENU WESELNEGO NA PIĄTKI -2019
dla min. 50 os.

150zł/os.    2019 r.

ZUPA
 rosół z kury z makaronem i mięsem

II DANIE 2,5 por./os  .

rolada z indyka nadziewana serem camembert z żurawiną
rożek drobiowy z masłem pietruszkowym

poznański zraz wieprzowy owijany boczkiem
schab w panierze z pieczarkami
pieczeń  macerowana w ziołach

sos ciemny klasyczny

DODATKI
ziemniaki, frytki, kopytka własnej roboty

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 wędzoną i morelą
pieczeń z indyka na zimno z sosem tatarskim

mini kolby kukurydzy w szynce
placki pszenne z różnymi nadzieniami

sałata z serami,warzywami i pestkami dyni
sałatka z ziemniakami, ogórkiem, rzodkiewką,majonezem i zielonym vinegrett

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 

udka kurczaka pieczone z cebulą, 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

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



PROPOZYCJA MENU WESELNEGO -2019
dla min. 50 os.

215zł/os.    2019r.
ZUPA

 rosół z kury z makaronem i mięsem

II DANIE 2,5 por./os  .
rolada z indyka w sezamie nadziewana szparagami

rożek drobiowy z masłem pietruszkowym
poznański zraz wieprzowy owijany boczkiem

zawijaniec wieprzowy z kapustą i pieczarkami 
pieczeń szpikowana orzechami, macerowana w ziołach

sznycle zapiekane z ananasem i serem
sos ciemny klasyczny

DODATKI
ziemniaki, frytki, pyzy, kopytka

bukiet surówek 3 rodzaje
                                                   bukiet jarzyn na ciepło 2 rodzaje                                               

buraczki

SŁODKI POCZĘSTUNEK
torcik lodowy z musem owocowym i śmietaną

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

pieczeń z indyka na zimno z sosem tatarskim
mini galaretki drobiowo - warzywne

mini kolby kukurydzy w szynce
sałatka z ziemniaków, grillowanych pieczarek, zieleniny, musztardy i majonezu

sałata z kurczakiem szarpanym i grzankami
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 lub bulion pomidorowy ( do ustalenia)

szaszłyki na ostro, strogonoff z kurczaka 
pieczywo,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. + deser
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 !!!!!!!



PROPOZYCJA MENU WESELNEGO -2019 r.
dla min. 50 os.

Cena: 235zł/os.   2019r.
NIE POBIERAMY : KORKOWEGO, OPŁAT ZA WYNAJEM SALI !!!!!!!

ZUPA
 rosół z kury z makaronem i mięsem

II DANIE 3por./os  .
polędwiczki wieprzowe w sosie kurkowym

poznański zraz wieprzowy owijany boczkiem
rożek drobiowy z masłem pietruszkowym

grillowane piersi z kurczaka nadziewane suszonym pomidorem
filety z kurczaka z  serem i szynką w panierze

roladka z indyka w sezamie nadziewana szparagami
dorsz w sosie ,śmietanowo-porowym

sos ciemny klasyczny

DODATKI
ziemniaki, frytki, pyzy, kopytka

bukiet surówek 3 rodzaje
bukiet jarzyn gotowanych 2 rodzaje

buraczki

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 jabłuszkiem kaparowym

karkówka z chrzanem
pasztet z korniszonami

rolada z całych kurcząt z marynatami,szynkami i serami
pieczeń z indyka na zimno z sosem tatarskim i jajkiem przepiórczym

mini kolby kukurydzy w szynce
placki pszenne z rożnymi nadzieniami

                  
sałatka z kurczakiem szarpanym i kandyzowaną gruszką

sałatka z kaszą bulgur, grillowanym brokułem i wędzonym serem
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 lub bulion pomidorowy ( do ustalenia)

bitki w sosie myśliwskim z karmelem
golonka pieczona z warzywami , kapusta

pierogi własnej roboty z serem,cebulą i białym pieprzem
                                                                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.+ deser,owoce

napoje gorące w bufecie bez ograniczeń,,bezpłatny parking,stoły okrągłe lub prostokątne do wyboru bez dodatkowych opłat
wypożyczenie ekranu i projektora



PROPOZYCJA MENU WESELNEGO  VEGE-FITT -2019 r.
Cena: 240zł/os.    2019r.

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

ZUPA
krem z białych warzyw

II DANIE 3 por./os  .
Kotlety z kaszy gryczanej z suszonymi pomidorami z sosem pieczarkowym

penne ze szpinakiem i serem lazur
strogonoff z kotletów sojowych

gołąbki z ryżem i zieleniną w sosie pomidorowym
pierogi ruskie własnej roboty

naleśniki z serem waniliowym i jabłkiem
dorsz w kruszonce migdałowej

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
torcik lodowy z musem owocowymi i melissą

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. 
pasztet z warzyw z korniszonami

muszle makaronowe nadziewane warzywami julienne
krakersy z musem chrzanowymi warzywami

placki pszenne z różnymi nadzieniami
terrina z ryby i warzyw

szparagi owijane ogórkiem
ryba z jajkiem przepiórczym

sałatka z serem camembert i pestkami dyni
sałatka z selerem naciowym i granatem

pieczywo i masło

 23.30.Tort weselny 100 g. na osobę, kawa, herbata bez ograniczeń w bufecie

1:30 ŚNIADANIE 1,5p./os.
Bulion pomidorowy

placki ziemniaczane z sosem paprykowym
makaron ryżowy z tofu wędzonym, zieleniną i julienne warzywnym

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



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.) – 900 zł.
Gzik wielkopolski, ziemniaki w mundurkach i papilotach, śledź w oliwie i szczypiorku, 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.

Grill w ogrodzie – indywidualne ustalenia.

Ognisko o północy w parku.

Beczka piwa – 30 l. - 400 zł.

Zaadaptowanie baru własnymi alkoholami – 500 zł.

Profesjonalna obsługa barmańska – do ustalenia.

Animatorka/opiekunka dla dzieci – ustalenia indywidualne.

Poprawiny już od 65 zł. za osobę.

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


