
tradycyjnym i eleganckim stylu na sali Diamentowej 

luźnej i niezobowiązującej formie grilla w naszej nietuzinkowej Stodole. 

Ilość atrakcji i emocji podczas pierwszego dnia wesela jest tak duża, że nowożeńcy nie mają często czasu,

aby porozmawiać ze wszystkimi gośćmi, pobawić się i nacieszyć uroczystością. 

Poprawiny to doskonały sposób na przedłużenie weselnego spotkania. 

Oferujemy Państwu możliwość zorganizowania poprawin w:

To do Państwa należy decyzja, jak ten dzień będzie wyglądał! 

 

Oferta dla sali Diamentowej:

- wynajęcie miejsca na poprawiny do 5 godzin

- odgrzanie oraz serwis mięs pozostałych z wesela

- woda mineralna z cytryną podawana w karafkach

- kawa i szeroki wybór herbat

- profesjonalny serwis 

- staropolski żurek 

Koszt: 75 zł/os. 

Możliwość zamówienia dania obiadowego

Przykładowy zestaw: tradycyjny kotlet schabowy z puree ziemniaczanym i surówka - 29 zł/os. 

Oferta ważna jest przy organizacji poprawin dla min. 90 osób.

Poniżej wymaganej liczby Gości, cena ustalana jest indywidualnie. 



Oferta dla Stodoły:

- wynajęcie miejsca na poprawiny do 5 godzin

- zaproponowane menu grillowe 

- odgrzanie oraz serwis mięs pozostałych z wesela

- woda mineralna z cytryną podawana w karafkach

- kawa i szeroki wybór herbat

- profesjonalny serwis 

Koszt: 135 zł/os. 

Przykładowe menu 

Wszystkie dania serwowane są w bufecie

Żurek staropolski 

Marynowana karkówka 

Kiełbasa regionalna

Ser oscypek z żurawiną

Kaszanka z cebulą

Filet z kurczaka w ziołach

Warzywa grillowane

Pieczywo własnego wypieku

Ogórki ze skansenowej spiżarni

Swojski smalec z naszej manufaktury

Dipy

 

Ciasto domowe naszego wypieku

 

Deska wędlin własnego wyrobu 

Deska serów

Pasztet z własnej manufaktury

Skrzydełka z kurczaka z sosem słodko kwaśnym

Sałatka grecka

Sałatka ziemniaczana

 

Oferta ważna jest przy organizacji poprawin dla min. 80 osób w piątki i soboty, 

w pozostałe dni tygodnia dla min, 50 osób. 

Poniżej wymaganej liczby Gości, cena ustalana jest indywidualnie. 
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Usługi dodatkowe

 

- pieczony udziec z dodatkami - 29 zł/os.

- staropolski bigos - 15 zł/os.

- ciasto z naszej manufaktury - od 150 zł/blacha

- pakiet napojów w ilościach nielimitowanych ( sok pomarańczowy, jabłkowy, 

napoje gazowane) - 15 zł/os.

- przedłużenie poprawin 500 zł/h - Stodoła, 800 zł/h sala Diamentowa

- piwo z beczki - 450 zł/20l

- prosecco z beczki - 1600 zł/22 l


