Pakiety Wesele w Regionalnym Szałasie Grillowym
Na terenie naszego ośrodka znajdują się dwa Regionalne Grille jeden dla około 150 osób ( Szałas Regionalny ) z salą nad
nim do 60 osób, drugi do 50 osób z zadaszoną wiatą.
Pomieszczenie do grillowania wykończone w stylu regionalnym. Wewnętrzne dekoracje tworzą swoisty i niezapomniany
klimat. Szałas Regionalny jest całkowicie zadaszony, z dwóch stron zabudowany, co umożliwia zorganizowanie przyjęcia o
każdej porze roku i co najważniejsze w każdych warunkach pogodowych. Ciekawa propozycja dla osób które nie chcą
standardowego wesela, super klimat, dobra zabawa, niezapomniane wrażenia.
Wyjście z pomieszczeń bezpośrednio na zielony ogród.

Przewidywany czas
Drzewo bez limitu
Oprawa- naczynia, sztućce, szkło

WESELE ZBÓJA

WESELE
HARNASIA

WESELE
HARNASIA
ALL INCLUSIVE

do 7 godz.
x
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do 10 godz.
x
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Do 12 godz.
x
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DANIA Z GRILLA
Kiełbasa

x

x
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Kaszanka po zbójnicku

x

x

x

Ziemniaki w skorupce

x

x

x

Kęs boczku

x

x

x

Karczek marynowany w ziołach

x

x

x

2 do wyboru

4 do wyboru

6 do wyboru

Kiełbasa biała
Szaszłyk drobiowy / szaszłyk wieprzowy
Goloneczki peklowane
Pierogi z mięsem
Pierogi ruskie z serem
Żeberka wędzone
Skrzydełka drobiowe w ziołach
Dramsztyki drobiowe

POTRAWY Z KOTŁA ZBÓJNICKIEGO
Kwaśnica z żeberkiem
Żur na kiełbasie
Bigos

1 do wyboru

2 do wyboru

2 do wyboru

Chleb wiejski
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x
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Ketchup/ Musztarda
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x
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Ogórki kiszone

x
x

x
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x
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Smarowidło- smalec chłopski

x

x

x

Sos czosnkowy

x

X sos kebabowy

X sos kebabowy

Moskole z masłem czosnkowym
Paleta serów regionalnych oscypki, korboce

x
x

x
x

x
x

1 do wyboru

2 do wyboru

x
3 do wyboru

Barszcz czerwony solo
Zupa gulaszowa z haluskami
Krupnik

DODATKI

Warzywa z grilla (pieczarki, papryka)
cukinia, bakłażan - w zależności od sezonu

Szaszłyki warzywne
Sałatki do wyboru:
1. grecka z fetą
2. jarzynowa
3. brokułowa
4. serowa
5. selerowa

NAPOJE
Napoje:
kawa, herbata, sok pomarańczowy, jabłkowy, woda
mineralna,coca-cola, fanta, sprite
Ciasta / Ciasteczka
Piwo bez limitu

bez limitu

bez limitu

bez limitu

15 zł/osoba

20 zł/osoba

25 zł/osoba

Ciasta: 35 zł /kg
Ciasteczka: 5 zł/szt

Ciasta: 35 zł /kg
Ciasteczka: 5 zł/szt

W cenie

Około 65 kufli
400 zł

Około 65 kufli
400 zł

W

ALKOHOLE

OPCJA NR I

Alkohole/ Jeżeli zapewnia Obiekt
Wino białe, czerwone
Wódka typu: Wyborna Biała dama, Krupnik, Żubrówka, Gin
Piwo: lane Żywiec, możliwość bezalkoholowego

Możliwość zakupów alkoholi regionalnych – do ustalenia

Bez limitu
+40 zł/osoba

Bez limitu
+50 zł/osoba

Bez limitu
w cenie pakietu

OPCJA NR II

Alkohole / w gesti młodych

Cena od osoby

co 5 osób mniej
50 osób
co 10 osób więcej
100 osób
co 10 osób więcej
150 osób

cena hurtowa
+ 8 zł/szt

hurtowa
+ 8 zł/szt

Nie dotyczy

korkowe + 6 zł

korkowe + 6 zł

Nie dotyczy

+5
130
-5
105
-2
95

+10
145
-5
120
-2
110

+10
220
-5
195
-2
185

Wesele w tygodniu od Poniedziałku do Czwartku
lub wesele marzec, kwiecień, listopad - 10%
Wesele lipiec, sierpień +10%
W cenie dekoracja grilla z zewnątrz, serwety na stoły (8 możliwości kolorystycznych) wszystko serwowane w szkle, szklanki,
talerze, patery, obsługa personelu, krojenie tortu (jednym słowem wszystko jak na typowym weselu).
Dopłata za przedłużenie imprezy 300 zł / godzina
Udostępnienie nagłośnienia 150 zł
Nagłośnienie muzyka MY typu. góralska, biesiadna bez prowadzenia imprezy: 400 zł – wariant sprawdzający się.
Po godzinie 22:00 / muzyka stonowana.
Do każdej z opcji istnieje możliwość zamówienia 4 osobowej kapeli góralskiej – 3 godziny w cenie 900 zł
Balamuta góralska – wieczór zbójnicki (dwóch górali ok. 2h) 900 zł
picie z narty, alkomat bo góralsku, nauka zbója, oscypek bo cepersku, góralskie dyby, konkursy – na wesoło
I wiele innych wariantów imprez zbójnickich !

Chcesz uzyskać więcej informacji skontaktuj się z nami
Recepcja: 18 20 70 207, 608 401 704 e-mail: rezerwacja@czteryporyroku.pl
Willa „Cztery Pory Roku” | ul. Królewska 41, 34-511 Kościelisko

