Oferta weselna na rok 2021
Menu standard 215zł/ osoba

PRZYWITANIE CHLEBEM I SOLĄ
Lampka wina musującego
OBIAD WESELNY

ZUPA 1p/os:
Rosół z gęsiny z domowym makaronem

DANIA GŁÓWNE 3p/os:
• Rolada wieprzowa po Poznańsku
• Roladka drobiowa ze szpinakiem
• Kotlet de volaille
• Polędwiczka wieprzowa w sosie borowikowym
DODATKI :
• Ziemniaki gotowane z koperkiem
• Frytki,
• Kluski śląskie , sos pieczeniowy
• Zestaw surówek, warzywa gotowane

DESER:
• Deser lodowy z owocami i bitą śmietaną 1p/os.
• Ciasto 2p/ os.

BUFET ZIMNYCH PRZEKĄSEK 3p/os:
• Patery mięsne (roladka wieprzowa z grzybami, roladka fantazyjna, roladka drobiowa ze
szpinakiem, roladka trzy sery, polędwiczka z suszonym pomidorem i lazurem
Schab ze śliwką i morelą)
• Galart drobiowy
• Sałatka grecka
• Sałatka z grillowanym kurczakiem
• Barszcz czerwony
• Pieczone bułki, masło
KOLACJA NA CIEPŁO 1,5p/os:
• Golonka po bawarsku z kapustą i chrzanem
• Szaszłyk drobiowy z warzywami i ryżem
• Pieczone ziemniaki
ZUPA 1p/os:
• Gulaszowa po Węgiersku

NIELIMITOWANY PAKIET NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH
Nowy Folwark NA SKRAJU LASU, ul. Mostowa 1, 62-300 Września – Nowy Folwark, tel. 510 066 698, 607 072 525, info@nowyfolwark.pl, www.nowyfolwark.pl

DANIA NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE !
Chłopski stół 20zł/osoba
Ogórki kiszone, smalec, pieczony wiejski chleb, wędliny i sery z naszej wędzarni.

Szynka 20zł /osoba
Szynka pieczona w całości z kiszoną kapustą i pieczonymi ziemniakami w towarzystwie
sosów. Serwowana na sali przez szefa kuchni.
Fontanna czekolady 15zł/ osoba
Owoce sezonowe, rurki, kruche wafelki pianki

Bufet słodkości 15zł/ osoba
Owoce filetowane, babeczki owocowe, praliny i deserki
Grill na tarasie 20zł/osoba
Kiełbasa, pikantna kaszanka, karkówka, filet drobiowy

Prosiak pieczony w całości 25zł/osoba
Faszerowany kaszą z warzywami , kapusta kiszona i sosy
Serwowany na Sali przez naszego szefa kuchni
Serwowanie własnego alkoholu 5zł/ osoba
Serwowanie własnego tortu :
Zaświadczenie z cukierni
350zł do 80 osób
Okrągłe stoły : 15zł / osoba

Pokrowce na krzesła : 8zł/ szt.

Biały lub czerwony dywan rozłożony na wejście 250zł
Drink bar : 400zł

Poprawiny: 60zł /osoba
Podajemy posiłki zachowane z przyjęcia weselnego, sala dostępna 6h
Roolbar samoobsługowy
Piwo żywiec 30L – 380zł

Nocleg w pensjonacie ze śniadaniem 100zł/osoba

Napoje gazowane (pepsi, mirinda, 7up) płatne dodatkowo
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W cenie wesela :
1. Opieka koordynatora przez całą uroczystość – oraz pomoc w organizacji
2. Obsługa kelnerska -1 kelner / 20 osób
3. Taras dostępny dla gości weselnych
4. Serwis kawowy dostępny bez ograniczeń
5. Klimatyzowane i wentylowane sale
6. Apartament dla Nowożeńców na wesele i poprawiny
7. Woda mineralna, kawa, herbata – dostępna bez ograniczeń
8. Soki owocowe 1l /os
Informacje dodatkowe :
1. Nie pobieramy opłaty za wynajem sali i parking dla gości
2. Zmiany liczby gości można dokonać do 7 dni przed datą uroczystości
3. Zmiany w menu można dokonać na do 14 dni przed data uroczystości
4. Na życzenie uwzględniamy menu wegańskie, wegetariańskie
5. Możliwość zamówienia
- tortu weselnego
- napojów alkoholowych
7. Dekoracje florystyczne we własnym zakresie

Dzieci do lat 4: bezpłatnie
Dzieci od 5- 9 lat : 50%
Dzieci od 10 lat : 100%
Menu dla orkiestry oraz obsługi fotovideo płatne 50%

Przy podpisywaniu umowy wpłata 1000zł
60 dni przed planowanym przyjęciem 50% kwoty
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