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Przyjęcie weselne 2019 

„Lednickie Wrota” 
 

Na skraju Lednickiego Parku Krajobrazowego przy trakcie Szlaku Piastowskiego przygotowujemy wesela marzeń 
w niezwykłej oprawie. Proponujemy tradycyjne, ludowe wnętrza ze stonowaną dekoracją, świecami i świeżymi 
kwiatami. Gości weselnych witamy chlebem i solą i na ucztę zapraszamy. 

Do dyspozycji Gości weselnych oddajemy również ogród z siedliskami i altaną. W prezencie dla Młodej Pary 
oferujemy specjalnie przygotowany pokój na Noc Poślubną. 

Karczma „Lednickie Wrota” jest idealnym miejscem na organizację klimatycznego przyjęcia weselnego. Stylowe 
wnętrza są dodatkowo wyposażone w nagłośnienie i klimatyzację, co zapewnia dodatkowy komfort.  

 

Nasze możliwości to przyjęcia weselne do 100 os. 

Menu weselne (przykładowe) Pakiet 185 zł/ os.: 

 
Zupa (wybrana zupa dla wszystkich - 1 porcja) 

Aksamitna zupa grzybowa/Krem z pieczonych pomidorowy z kroplą śmietany/ 
Rosół z domowym makaronem 

 

Drugie danie 

(podane na półmiskach – 2 porcje na osobę) 

Polędwiczka wieprzowa w sosie kurkowym 
Pierś kaczki marynowana w czerwonym winie  

Zrazy wołowe w sosie własnym 
Soczyste kotlet devolay 

 
Dodatki do dań: ziemniaki gotowane, pyzy/ kopytka, frytki, modra kapusta,  

bukiet warzyw sezonowych, zestaw surówek,  
 

Deser (1 porcja/ os.): 

Deser lodowy z owocami i bitą śmietaną/ Lody waniliowe z gorącymi malinami 
 

Bufet słodki i owoce (2,5 porcje/ osobę): 

trzy rodzaje ciasta domowego:  
puszysty sernik; ciasto z bitą śmietaną, galaretką i owocami; szarlotka,  

owoce sezonowe 
 

Kolacja zimna z elementami ciepłej (3 porcje/osobę) 
Wiejski stół: deska wędlin (szynka, schab, boczek, kiełbasa swojska), deska serów,  

pieczywo, masło, domowy smalec i ogórki kiszone 
Galaretka drobiowa lub wieprzowa, pasztet z żurawiną i sosem tatarskim, indyk w maladze, 

Sałatka jarzynowa/ sałatka z serem feta /sałatka z wędzonym kurczakiem, 
Śledź w cebulce, Schab z musem chrzanowym, śledzie w sosie jogurtowym, 

tatar wołowy, polędwiczka w sosie musztardowo – miodowym 
 

Dania na ciepło (2 p./os.): 

Barszcz z pasztecikiem 
Szaszłyki koktajlowe (drobiowe i wieprzowe) 
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Napoje bezalkoholowe w ramach pakietu: soki – 0,5l/ os., woda z cytryną i miętą – 0,5l/os. 
Bufet z kawą, herbatą – bez limitu 

 
Dodatkowo polecamy: 

 

• Udziec wieprzowy na ciepło lub indyk pieczony w całości - koszt 600 zł/ szt. 

Koszty przy organizacji wesela w 2019r:  

• Wesele do 100 os. – koszt pakietu 185 zł/ os. (wersja bez przystawki) 

• Dzieci do lat 8 płacą 50% ceny – 100 zł/ os. 

• Zespół, fotograf, kamerzysta, DJ w cenie 100,00 zł za uczestnika 

W cenie zapewniamy: 

• Nakrycie stołów, dekoracja krzeseł – białe pokrowce dla Młodej Pary,  

• Sezonowe dekoracje ze świeżych kwiatów na stołach 

• na życzenie Gości wykonamy specjalne dekoracje kwiatowe - za dopłatą 

• Powitanie chlebem i solą (chleb udekorowany) 

• Spersonalizowane rulony z menu weselnym 

• Rozmieszczenie prezentów dla Gości od Młodej Pary 

• Rozłożenie winietek z nazwiskami dostarczonych przez Parę Młodą  

• Obsługę kelnerską 

• Parking 

• Dostęp do ogrodu z altaną i siedliskami 

• Nadzór Managera lokalu nad prawidłowym przebiegiem scenariusza przyjęcia (scenariusz omawiamy 

indywidualnie z każdą Parą Młodą*) 

Udzielamy 10 % rabatu w przypadku organizacji przyjęcia weselnego: 

• W piątki i niedziele (z wyłączeniem świąt) 

• W miesiącu marcu i listopadzie (z wyłączeniem świąt) zarówno w piątki, soboty i niedziele. 
 
Powyższe ceny nie obejmują alkoholu. W zależności od życzeń proponujemy wybrane alkohole                                 

w specjalnych cenach lub opłatę korkową 6 zł/but. 

 

Dodatkowo możliwe do zorganizowania: 

• Samochód na przejazd Pary Młodej 

• Kapela Ludowa, pokaz gry na dawnych instrumentach, przyśpiewki i anegdoty ludowe 

• Profesjonalny Zespół Muzyczny  

• Obsługa muzyczna imprezy przez DJ-a 
 

Zapraszamy do dalszych ustaleń � 


