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Szukacie miejsca na bajkowy ślub oraz przyjęcie weselne? 

 

Marzycie o historycznym otoczeniu?  

Jesteście w dobrym miejscu! Oddajemy do Waszej dyspozycji sale 

restauracyjne z oryginalnymi sklepieniami z XVIII wieku oraz dwie 

sale balowe, z których rozpościera się piękny widok na park. 

 

A może wolicie bardziej nowoczesne przyjęcie?  

To dla nas nie problem – oferujemy także organizację wesel w 

namiocie. 

 

Zabytkowe otoczenie i wnętrza, doskonała kuchnia oraz miła 

obsługa zapewnią niepowtarzalną atmosferę oraz spełnią 

różnorodne oczekiwania par młodych.  

 

Pomożemy  zorganizować przyjęcie, o którym zarówno Państwo 

Młodzi, jak i goście na długo nie zapomną. 

 

Zapraszamy! 

Magiczne miejsce 



Oglądając śluby na świeżym powietrzu w zagranicznych 

filmach zawsze marzyliście, żeby Wasz był równie piękny?  

Teraz to marzenie może się spełnić! 

 

Szukasz romantycznej scenerii, aby wypowiedzieć 

najważniejszą w życiu przysięgę? 

Skorzystaj z naszej pomocy i zorganizuj swój ślub w 

romantycznej scenerii zabytkowego parku Dworu Zbożenna, 

nad naszym stawem lub w altanie. 

 

W ramach standardowej oferty zapewniamy: 

• Altanę gdzie powiecie sobie „tak” 

• Podstawową dekorację altany i jej otoczenia: czerwony 

dywan, lampiony, delikatna dekoracja kwiatowa, biały 

materiał, „sukienki”, białe kule 

• Dekorację ławek dla gości  

• Nagłośnienie 

 

Za dodatkową opłatą możemy Państwu zapewnić: 

• Oprawę muzyczną, np. skrzypek lub tercet muzyczny 

• Dodatkowe kompozycje kwiatowe 

• Dywan w wybranym przez Państwa kolorze 

1000 zł 

Ślub plenerowy 



 

Oferta: 

• Powitalny toast lampką wina musującego 

• Menu serwowane 5 daniowe 

• Bufet zimny – 9 przekąsek do wyboru 

• Bufet deserowy – ciasta domowe i owoce 

• Napoje bezalkoholowe (kawa, herbata, softy, soki, woda) 

• Standardowy wystrój sal (obrusy białe lub szare, kokardy 

na krzesła, świeczniki) 

 

Ponadto oferujemy w prezencie: 

• Apartament dla Pary Młodej 

• Relaks w saunie przed niedzielnym śniadaniem 

• Możliwość wczesnego przyjazdu w dniu przyjęcia oraz 

wykorzystania pokoju do przedślubnych przygotowań 

• Udostępnienie wnętrz Dworu oraz parku na sesję 

zdjęciową (możliwość sesji na łódkach na dworskim 

stawie) 

• Dzieci do lat 9 – rabat 50% 

• Rabat na noclegi dla gości weselnych – ustalany 

indywidualnie w zależności od liczby gości oraz liczby 

nocy 

Od 220 

zł/osobę 

Oferta weselna 



Za dodatkową opłatą: 

• Przygotowanie stołu wiejskiego (w rozszerzonej opcji 

może zawierać także wędzone ryby i wybór serów) – od 

1200 zł 

• Przygotowanie i podanie pieczonego prosiaka – od 1400 

zł 

• Degustacja dworskich nalewek – 60 zł za butelkę 

• Pokaz sztucznych ogni – od 1000 zł 

• Bryczka lub zabytkowy samochód dla Państwa Młodych 

• Przygotowanie wystroju sal i stołów przez florystkę 

• Oświetlenie LED Dworu i sal 

• Grill lub ognisko  

• Tort oraz słodki bufet (oprócz domowych dworskich ciast) 

• Candy bar (ciastka, cukierki, żelki) – od 600 zł 

• Bar z obsługą barmańską 

• Zapewnienie animatora oraz przygotowanie osobnego 

miejsca specjalnie dla najmłodszych gości 

• Fotobudka 

• Zaprojektowanie oraz wydruk zaproszeń, winietek, menu, 

planu stołów itp. 

• Napis LOVE 

• Dekoracje balonowe, duże pudło z balonami do 

wypuszczenia 

• Wynajęcie namiotu do tańczenia (ok 100m2) lub na całe 

przyjęcie (ok 300m2) 

Dodatkowe usługi 



Przykładowe menu weselne 

I zestaw 220 zł 

 

DANIA GORĄCE 

Flaki  

Sakiewka schabowa z warzywami, ziemniaki opiekane, 

sałatka z białej kapusty 

Strogonow wieprzowy, kopytka, buraczki zasmażane 

Roladki drobiowe z szynką i serem muśnięte sosem 

maślano – cytrynowym, ryż, surówka z kapusty 

pekińskiej 

Żurek z jajkiem i kiełbasą  

 

BUFET ZIMNY 

Półmisek wędlin pieczonych i wędzonych 

Śliwka w boczku 

Paluszki z kurczaka  w płatkach kukurydzianych z 

sosem słodkim chilii 

Schab po warszawsku 

Śledzie /2 rodzaje/ 

Sałatka carska 

Sałatka  żydowska 

Pstrąg faszerowany 

Tymbaliki drobiowe 
 

SŁODKI BUFET I NAPOJE 

Lody, ciasto /4 rodzaje/ , kawa ,herbata, napoje, owoce 

II zestaw 240 zł 

 

DANIA GORĄCE 

Rosół królewski z kołdunami 

Polędwica wieprzowa w sosie grzybowym lub z kaparami, 

ziemniaki , sałatka z kapusty 

De volaille, ziemniaki opiekane, marchewka zasmażana  

z  groszkiem 

Kaczka faszerowania, ryż, buraczki zasmażane 

Barszcz czerwony z kulami ziemniaczanymi 

 

BUFET ZIMNY 

Półmisek wędlin pieczonych i wędzonych 

Roladki z tortilli 

Jajka przepiórcze w mięsnej skorupce 

Rolada szpinakowa z szynką 

Śledzie /2 rodzaje/ 

Mozzarella z pomidorami 

Sałatka carska 

Galaretki wieprzowe 

Różyczki z łososia  

 

SŁODKI BUFET I NAPOJE 

Lody, ciasto /4 rodzaje/ , kawa ,herbata, napoje, owoce 

 

Poniższe menu są jedynie przykładami. Całość menu ustalamy indywidualnie z każdą parą. Jesteśmy otwarci na Wasze propozycje 



Chcecie spędzić ze swoimi gośćmi jeszcze trochę czasu? 

Zorganizujcie poprawiny drugiego dnia. Z chęcią Wam 

pomożemy! 

 

W okresie letnim polecamy zorganizowanie grilla lub ogniska 

w naszym parku, gdzie będziecie mogli piknikować w 

swobodnej atmosferze. 

 

Możecie też zorganizować duże wspólne śniadanie lub 

dodatkowy obiad dla swoich gości. 

 

W ramach rozrywki proponujemy także zorganizowanie gier 

plenerowych podczas drugiego dnia przyjęcia. 

 

Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje z Waszej strony. 

 

Poprawiny są wyceniane indywidualnie. 

Poprawiny 


