


Menu
Pakiet Slow Pakiet Classic

Powitanie chlebem i solą
Zupa

Danie główne 4 porcje
Dodatki
Deser

Zimne zakąski 8 pozycji
Kolacja I 
Kolacja II

Woda 
Kawa 

Herbata

Powitanie chlebem i solą
Zupa

Danie główne 5 porcji
Dodatki
Deser

Zimne zakąski 10 pozycji
Kolacja I - pokaz Szefa Kuchni

Kolacja II
Kolacja III

Woda 
Kawa 

Herbata
Ciasto z naszej pracowni



Pakiet Slow
Powitanie chlebem i solą

Zupa
Rosół królewski z perliczki wielkopolskiej, kurczaka zagrodowego
i wołowiny z ręcznie robionym makaronem i marchewką 

Danie główne serwowane na półmiskach, 4 porcje na osobę

Przekąski

Mus czekoladowy 
Chcecie zrobić wrażenie na gościach? Wybierz deser z efektem specjalnym!
Lody tropikalne: kokosowe, pomarańczowe, cytrynowe w ich naturalnych skórkach, 
podane w w chmurze suchego lodu- atrakcja dodatkowa 

Deser

Półmis pasztetów z sosem
Deska rolad pieczonych według tradycyjnych receptur z musem 
Wytrawne galaretki z kurczakiem, zielonym groszkiem, marchewką i natką pietruszki
Śledź marynowany z jabłkiem, cebulką i kwaszonym ogórkiem
Roladki z tortilli
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Kurczak nadziewany śliwkami otoczony boczkiem
De volaille z masłem ziołowym
Plaster schabu w panierce
Pieczeń z karkówki w sosie własnym
Kuleczki mięsno warzywne 
Gotowane ziemniaki z masłem i koperkiem
Kluski śląskie 
Zestaw surówek
Warzywa grillowane

 
 

 
 
 
 
 



Świeże sałaty z kurczakiem 
Sałatka z makaronem i warzywami
Pieczywo wypiekane na miejscu

Napoje bez limitu 
Woda mineralna z cytryną 
Herbata (szeroki wybór herbat czarnych i owocowych)
Kawa
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Kolacja I 
Barszcz czerwony 
Skrzydełka BBQ
Duszone żeberka z cebulką
Frankfurterki owinięte ciastem francuskim
Staropolski bigos ze śliwkami i grzybami
Dodatki
Dipy

Kolacja II
Meksykańska zupa z mięsem wieprzowym i warzywami
Bagietka wypiekana na miejscu
Domowe masło czosnkowe

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Pakiet Classic

Danie główne serwowane na półmiskach, 4 porcje na osobę

Malinowa panna cotta
Chcecie zrobić wrażenie na gościach? Wybierz deser z efektem specjalnym!
Lody tropikalne: kokosowe, pomarańczowe, cytrynowe w ich naturalnych skórkach, 
podane w w chmurze suchego lodu- atrakcja dodatkowa 

Deser
 
 

Pieczeń z dziczyzny przygotowywana według wielkopolskich receptur 
Kurczak nadziewany śliwkami otoczony boczkiem
De volaille z masłem ziołowym
Plaster schabu w panierce
Pieczeń z karkówki w sosie własnym
Kuleczki mięsno warzywne 
Gotowane ziemniaki z masłem i koperkiem
Kluski śląskie 
Zestaw surówek
Warzywa grillowane
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Powitanie chlebem i solą

Zupa
Rosół królewski z perliczki wielkopolskiej, kurczaka zagrodowego
i wołowiny z ręcznie robionym makaronem i marchewką 



Tatar wołowy z siekanymi marynatami 
Półmis pasztetów z sosem
Deska rolad pieczonych według tradycyjnych receptur z musem  
Roladki z tortilli
Wytrawne galaretki z kurczakiem, zielonym groszkiem, marchewką
Babeczki z ciasta francuskiego z musem 
Śledź marynowany z jabłkiem, cebulką i kwaszonym ogórkiem
Świeże sałaty z kurczakiem 
Sałatka z makaronem i warzywami
Pieczywo wypiekane na miejscu

Kolacja I - pokaz Szefa Kuchni
STÓŁ REGIONALNY SERWOWANY PRZEZ PROFESJONALNĄ OBSŁUGĘ

Pieczony udziec według staropolskich, tradycyjnych receptur
Skansenowe pierogi nadziewane szpinakiem i serem
Ziemniaki opiekane
Kapusta zasmażana
Dipy

Kolacja II 
Barszcz czerwony 
Skrzydełka BBQ 
Duszone żeberka z cebulką 
Frankfurterki owinięte ciastem francuskim 
Staropolski bigos ze śliwkami i grzybami 
Dodatki 
Dipy

Kolacja III 
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Przekąski
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Meksykańska zupa z mięsem wieprzowym i warzywami
Bagietka wypiekana na miejscu
Domowe masło czosnkowe

 
 
 



Napoje bez limitu 
Woda mineralna z cytryną 
Herbata (szeroki wybór herbat czarnych i owocowych)
Kawa 

Słodkości serwowane w bufecie
Ciasto z naszej pracowni, z domowymi przetworami i owocami
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Cennik

piątek, sobota, dni świąteczne                     259 zł                                315 zł                
niedziela - czwartek                                   249 zł                                299 zł                 

Pakiet Slow Pakiet Classic

Przedstawione ceny dotyczą organizacji przyjęcia weselnego 
w stylu Slow Wedding w Stodole.

Zapraszamy do zapoznania się z wyjątkową ofertą na przyjęcia na sali Diamentowej i
sali Bizon. 

8



Napoje
Napoje niegazowane serwowane w stół
sok pomarańczowy, sok jabłkowy

Napoje gazowane w szklanych butelkach 
serwowane w bufecie
cola, fanta, sprite

Oferta bez limitu

Cena 30 zł/os. 

Alkohol
Oferta open baru

Wódka biały 
bocian serwowana do stołu

Wino białe i czerwone 
serwowane w bufecie

Piwo serwowane w bufecie

 

 

 

 

 

 

Cena 85 zł/os. 
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Live cooking

Tatar z wołowiny 29 zł
Siekany na miejscu i doprawiany wedle życzenia
marynowane grzyby, cebula, ogórek kiszony 

Udziec z dodatkami  29 zł

Smażone krewetki 39 zł
Smażone na maśle czosnkowym
z makaronem tagliatelle

Trio pierogów 25 zł
Dziczyzna, kapusta z grzybami, ruskie,
palone  masło, cebula
z boczkiem, suszone pomidory,
pomidorki koktajlowe,
sery
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Stoły tematyczne

Stół staropolski

Stół śródziemnomorski

Stół sushi

Bufet z pizzą 

Słodki stół

25 zł/os.

35 zł/os.

35 zł/os.

20 zł/os. 

35 zł/os. 
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W cenie przyjęcia
Menu i serwis 

Cieszące się renomą potrawy, przyrządzane na miejscu
Wyborne menu z uwzględnieniem diet specjalnych Waszych Gości
Woda niegazowana bez limitu
Kawa 
Szeroki wybór herbat bez limitu 
Opiekę koordynatora
Profesjonalną obsługę kelnerską
Wynajęcie Sali
Dekoracja bufetów kawowych
Brak opłaty korkowej
Wyjątkową ofertę na alkohole i napoje
Profesjonalną ochronę obiektu
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W cenie przyjęcia

Podczas przyjęcia drewniane stoły prostokątne 
z szerokim wyborem nakrycia stołów, krzesła typu cross body. 
Także szkło, sztućce, porcelanę. 

Dzieci do 3 lat bezpłatnie, 4-8 lat - 50 %
Menu dla podwykonawców:
Dj, zespół 100%, foto, video - 50%
Możliwość przeprowadzenia ślubnej 
sesji fotograficznej w malowniczym terenie 
Wstęp do mini zoo oraz parku etnograficznego 

Skansen Bicz to kompleksowość oferty w najwyższym standardzie. 
Wszystko czego pragniesz w jednym miejscu. 

Ustawienie sali

Inne
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Mapa obiektu

9.

1.2.

3.

4.

5.
6.

8.

Parking

1 Gościniec pod Strzechą
2 Domek Sołtysowej
3 Sala Diamentowa, Sala Bizon
4 Stodoła
5 Chata Grillowa
6 Park etnograficzny

7.

7 Wybieg dla koni, mini zoo 
8 Wybieg dla bizonów
9 Domek na drzewie
10 Strefa relaksu
11 Dom w stylu alpejskim
12 Kapliczka ślubów zlokalizowana na wodzie

10.

11.

12.
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Kontakt
Wesela                                   Hotel                                      Przyjęcia okolicznościowe, eventy
577 898 222                            577 727 333                              536 995 725                 
wesela@skansenbicz.pl                recepcja@skansenbicz.pl              biuro@skansenbicz.pl







Do zobaczenia!
/skansenbicz

/skansen_bicz


