OFERTA WESELNA
OFERTA WESELNA
Sale bankietowe Lando

PROPOZYCJA NR 1
Uroczyste powitanie Pary Młodej Chlebem i Solą

APERITIF:
Lampka wina musującego
OBIAD:
Zupa podawana w wazie: Rosół z makaronem
Danie Główne podane wieloporcjowo 2 porcje mięsa:
Rolada wołowa - 75%
Karkówka wieprzowa w ciemnym sosie sojowym - 50%
Udko z kurczaka - 75%
Dodatki do dania głównego:
Kluski Śląskie - 100%, frytki - 50%, ziemniaki z wodą 50%
Kapusta Czerwona 50%, kapusta zasmaża na 50%, surówka
z białej kapusty i marchewki 50%, surówka z kapusty pekińskiej
i musztardy francuskiej 50%
DESER:
2 kawałki ciasta / os, serwowany tort weselny - dostarczony
we własnym zakresie
Galaretka z owocami serwowana porcjowo
ZIMNA PŁYTA:
Podana na weselny stół płyta zawierająca różne gatunki serów,
tymbaliki drobiowe, grzybki i pieczarki marynowane, paprykę
marynowana, faszerowane jajka, mięsa na zimno z dipami, kilka
gatunków wędlin, pomidory z mozzarellą, roladki szpinakowe
z łososiem, przekąski z ciasta francuskiego, sałatkę grecką,
sałatkę z kurczakiem, szyneczki z musem chrzanowym, śledzie,
pieczywo z masłem
CIEPŁA KOLACJA I:
Serwowany porcjowo dla każdego z gości sznycel z indyka wraz
z pure ziemniaczanym z musztardą francuską i surówka
CIEPŁA KOLACJA II:
Serwowany porcjowo dla każdego z gości barszcz z
pasztecikiem

270 zł*
od osoby

PROPOZYCJA NR 2
Uroczyste powitanie Pary Młodej Chlebem i Solą

APERITIF:
Lampka wina musującego
OBIAD:
Zupa podawana w wazie: Rosół z makaronem
Danie Główne podane wieloporcjowo 2 porcje mięsa:
Rolada wołowa - 75%
Roladka schabowa nadziewana szparagami - 75%
Udko z kaczki - 50%
Dodatki do dania głównego:
Kluski Śląskie - 100%, ćwiartki ziemniaków - 50%, ziemniaki
z wodą 50%, kapusta czerwona 50%, kapusta zasmaża na 50%,
surówka z białej kapusty i marchewki 50%, surówka z kapusty
pekińskiej i musztardy francuskiej 50%
DESER:
2 kawałki ciasta / os, serwowany tort weselny - dostarczony
we własnym zakresie
panna cotta z musem cynamonowym
ZIMNA PŁYTA:
Podana na weselny stół płyta zawierająca różne gatunki serów,
tymbaliki drobiowe, grzybki i pieczarki marynowane, paprykę
marynowana, faszerowane jajka, mięsa na zimno z dipami, kilka
gatunków wędlin, pomidory z mozzarellą, roladki szpinakowe
z łososiem, przekąski z ciasta francuskiego, sałatkę grecką,
sałatkę z kurczakiem, szyneczki z musem z chrzanowym,
śledzie, pieczywo z masłem
CIEPŁA KOLACJA I:
Serwowana wieloporcjowo w szwedzkim stole 1,5 porcji mięsa
Kotlet schabowy- 50%, karkówka wieprzowa - 50%, szaszłyk
drobiowy - 50%
Dodatki do kolacji podane w szwedzkim stole:
Frytki - 75%, ryż z Warzywami - 75%, surówka z czerwonej
kapusty 75%, surówka z marchewki 75%
CIEPŁA KOLACJA II:
Serwowany porcjowo dla każdego
z gości barszcz z pasztecikiem

320 zł*
od osoby

PROPOZYCJA NR 3
Uroczyste powitanie Pary Młodej Chlebem i Solą

APERITIF:
Lampka wina musującego
OBIAD:
Zupa podawana w wazie: Rosół z makaronem
Danie Główne podane wieloporcjowo 2 porcje mięsa:
Rolada wołowa - 75%, zawijany udziec z indyka - 75%
Udko z kaczki - 50%
Dodatki do dania głównego:
Kluski Śląskie - 100%, Ćwiartki ziemniaków - 50%, Ziemniaki
z wodą 50%, kapusta czerwona 50%, kapusta zasmażana 50% ,
Surówka z białej kapusty i marchewki 50%, Surówka z kapusty
pekińskiej i musztardy francuskiej 50%
DESER:
2 kawałki ciasta / os, serwowany tort weselny - dostarczony
we własnym zakresie
Gruszka nadziewana migdałami, serem pleśniowym, orzechami
i miodem
ZIMNA PŁYTA:
Podana na weselny stół płyta zawierająca różne gatunki serów,
tymbaliki drobiowe, grzybki i pieczarki marynowane, paprykę
marynowana, faszerowane jajka, mięsa na zimno z dipami, kilka
gatunków wędlin, pomidory z mozzarellą, roladki szpinakowe
z łososiem, przekąski z ciasta francuskiego, sałatkę grecką,
sałatkę z kurczakiem, szyneczki z musem z chrzanowym,
śledzie, pieczywo z masłem
CIEPŁA KOLACJA I:
Serwowany porcjowo krem z palonego kalafiora, serwowane
porcjowo podudzie z indyka ze szparagami podane z tartą
z czarnego ryżu z warzywami i surówką
CIEPŁA KOLACJA II:
Serwowany porcjowo pieczona papryka nadziewana
ryżem i mięsem
CIEPŁA KOLACJA II:
Serwowany porcjowo dla każdego
z gości barszcz z pasztecikiem

375 zł*
od osoby

OPCJE DODATKOWE
ŚLUB PLENEROWY
Dwie romantyczne altany otoczone piękną roślinnością i stawami, w tym jedna na romantycznej wysepce, a może
platanowy ogród i ślub w iście amerykańskim stylu? Możliwości lokalizacji ślubu w plenerze u nas co niemiara, ogranicza
nas wyłącznie kreatywność i wyobraźnia.
Cena: 1000 zł
Cena zawiera nagłośnienie, krzesła przybrane na biało dla Pary Młodej, Świadków, Urzędnika Stanu Cywilnego, Godło
Państwowe, Stół przybrany w biały obrus i skirting, krzesła dla gości (do 40 osób) oraz czerwony dywan. Cena nie zawiera
dekoracji i usług florystycznych.
PRZEJAŻDŻKA BRYCZKĄ
Lando to wspaniałe miejsce do organizacji ślubu i wesela, ale to również stajnia i konie.
Dlaczego nie połączyć jednego z drugim? Świetną atrakcją dla Młodej Pary jak i Gości Weselnych będzie możliwość
przejażdżki bryczką po terenie naszego ośrodka… a może nawet przyjazd z Kościoła. Wiecie jakie fantastyczne można
sobie zrobić zdjęcia? Nie… więc sprawdźcie!
Cena uzgadniana indywidualnie
SŁODKI STÓŁ
Na weselnym przyjęciu niczego nie może zabraknąć! Jesteśmy pewni, że Wasza rodzina i znajomi będą życzyli Wam wiele
słodkości i na pewno nie będą mieli na myśli wyłącznie tortu weselnego… zaskoczcie ich i osłodźcie im dodatkowo ten
dzień…
Propozycja All in LOVE czyli pakiety dla 40/80/120 os, w cenie od 1800 zł – zapytaj swojego opiekuna o szczegóły oferty
słodkiego stołu
WIEJSKI STÓŁ
Kiedy już jest zbyt słodko, a wodzirej woła na jednego… dobrze jest coś przegryź konkretnego! Niezawodnym pomysłem
jest wiejski stół… szczególnie taki, który ugina się pod tradycyjnymi wyrobami.
Cena uzgadniana indywidualnie
BARMAN Z MOBILNYM BAREM
I rym cym cym i hop sa, sa… Ten człowiek to specjalista od świetnego gustu i smaku. Zaspokoi każde pragnienie,
tradycyjnym mohito, albo bardziej wybrednym whisky sour. Na słodko, na kwaśno jak chcecie!
Usługa oparta o powierzony alkohol
Cena uzgadniana indywidualnie
BECZKA PIWA ŻYWIEC
No bo przecież lane jest najlepsze! Proponujemy Państwu beczkę 20l piwa Żywiec serwowaną przez obsługę
lub do samodzielnego nalewania – zimne piwo najlepiej gasi pragnienie, szczególnie w naszym pięknym ogrodzie.
Cena: od 300 zł
DODATKOWE DEKORACJE SALI:
Białe pokrowce na wszystkie krzesła – cena 12 zł/szt.
Elegancki, czerwony dywan, który podkreśli wyjątkowość tego dnia – cena 200 zł/przyjęcie

INFORMACJE DODATKOWE
Podane wyżej ceny są cenami brutto i zawierają nielimitowaną ilość napoi niegazowanych
- soki owocowe i wodę oraz kawę i herbatę podawaną w termosach.
Standardowa długość trwania wesela wynosi 12 godzin,
możliwe jest przedłużenie tego czasu za dodatkową opłatą 300 zł / h
Napoje gazowane rozliczane są:
25 zł / os - pakiet bez ograniczeń
7 zł / but 0,5 l PET - za każdą otwartą butelkę
Alkohol:
Opłata serwisowa (korkowe) za własny alkohol wynosi 7 zł od każdej osoby dorosłej
Istnieje możliwość zakupu alkoholu za naszym pośrednictwem na zasadzie wyceny indywidualnej.
Dodatki deserowe:
Owoce podane na weselny stół - 10 zł/os
Cukierki - 12 z ł/os
Dodatkowy kawałek ciasta - 10 zł/os
Produkty pozostałe po przyjęciu pakowane są w dostarczone przez Państwa pojemniki przed weselem lub w zbiorcze
pojemniki jednorazowe.
Koszt pojemników jednorazowych wynosi:
Do 50 osób - 75 zł
Do 100 osób - 130 zł
Do 150 osób - 200 zł
Dla nowożeńców zapewniamy w prezencie pokój na jedną dobę ze śniadaniem (dot. wesel pow. 40 os. ).
Dla gości weselnych dysponujemy miejscami noclegowymi - cena noclegu wynosi - 10% od aktualnie obowiązującej
w danym terminie ceny regularnej.
Posiadamy 2 pokoje z 2 łóżkami, 7 pokoi z 3 łóżkami, 1 pokój z 4 łóżkami.
Oferta nie zawiera oprawy muzycznej, w tym nagłośnienia i specjalistycznego oświetlenia, tortu weselnego, dekoracji sali
i stołu (stół przybrany w białe obrusy ze skirtingiem, serwetki materiałowe, krzesła Pary Młodej przybrane na biało)
* cena dotyczy wesel organizowanych dla min . 90 osób, do wesel po niżej tego progu należy doliczyć jednorazową opłatę
serwisową w wysokości 1000 zł . Wesela organizowane w tygodniu do 90 osób zwolnione są z opłaty serwisowej, a wesela
powyżej 90 osób objęte rabatem 10%.
W przypadku pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Opiekunem Waszej oferty jest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (t e l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SALE BANKIETOWE LANDO
PTAKOWICE UL. POD LASEM 11
605 084 999, 608 058 217
imprezy@lando.org.pl

