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Wesela nad jeziorem

*****

All Inclusive

Dane kontaktowe:
41-400 Mysłowice
ul. Szabelnia 18

www.dworhubertusa.pl
dworhubertusa2@gmail.com

506-104-805

CENA:
280zł/osoba (sobota)
260zł/osoba (pozostałe dni)

Dzieci do 3 lat są niepłatne
Dzieci od 4 do 8 lat płatne 50% stawki
Nie pobieramy tzw. "KORKOWEGO"
Opłacamy "ZAiKS"
Współpraca z zewnętrznymi firmami
eventowymi, cukierniczymi, dekoracyjnymi
wskazanymi przez młode pary.
Czas przyjęcia 12h od wejścia na salę ale nie
dłużej niż do 5.00 rano

Dwie niezależne sale:
Sala Myśliwska
Wyjątkowy widok na jezioro za
młodą parą. Składa się z dwóch
części, zasiadanej i tanecznej.
Sala do 100 osób.

Sala Kasztelańska
Styl rustykalny z kominkiem na
środku sali oraz przepiękny ogród do
dyspozycji gości. Sala do 200 osób

To co nas wyróżnia:
GORĄCE WĘDLINY PROSTO Z WĘDZARNI
OSIEM POTRAW BEZ OGRANICZEŃ
DESERY BEZ OGRANICZEŃ
OGRÓD BEZPOŚREDNIO NAD JEZIOREM
LOKALIZACJA "DOLINA PIĘCIU STAWÓW"

MENU:
Zupa (jedna do wyboru):
Bulion królewski z makaronem
Krem z soczewicy
Krem brokułowo-kalafiorowy
(do kremów podajemy grzanki z ziołami)

Drugie danie:
Mięso 100% (jedno do wyboru):
Rolada schabowa
Udziec faszerowany grzybami
Karczek szpikowany czosnkiem
Schab duszony w cebuli i maślakach
Do mięs podajemy sos borowikowy*

Mięso 50% (jedno do wyboru):
delikatna pierś po parysku
pierś zapiekana z pieczarkami i serem
pierś zapiekana ze szpinakiem i serem

Dodatki (trzy do wyboru):
Kluski śląskie
Kopytka
Ziemniaki z tłuszczem
Puree ziemniaczane
Bukiet surówek

Zimna płyta:
Kurczaki faszerowane
duszonkami
Szaszłyki z pieca Tandoori
Tymbaliki drobiowe
Jajka faszerowane
Caprese z bazylią i
pomidorami
Marynaty:
-pieczarki
-papryka
-ogórki

Ryby (dwie do wyboru):
opiekana w zalewie octowej
po grecku z warzywami
w śmietanie
w oleju z cebulą
w salsie meksykańskiej
po japońsku z jajkiem i
groszkiem

Sałatki (dwie do wyboru):
tradycyjna jarzynowa
meksykańska z nachos
grecka z oliwkami
porowa z szynką
pieczarkowa z jajkiem
hawajska z ananasem

Desery:

Lody:
Nic tak nie uszczęśliwia człowieka, w
sezonie letnim, jak lody serwowane bez
ograniczeń.

Pancake's Amerykańskie:
Puszyste naleśniki z owocami i
polewami

Kuchnia na Ogrodzie:
Osiem potraw przygotowywanych przez obsługę
bez ograniczeń przy gościach

Grilowana Karkówka
Soczysty Bryzol
Burger
Pulled Pork w Bułce
Kuchnia polowa "Dworu Hubertusa"
Duszonki
Ryż z warzywami po francusku
Zapiekanki Rodem z PRL
Kiełbasa Prosto z Wędzarni
Szynka Prosto z Wędzarni

Wino w beczce:

Białe wino doskonale komponujące się z naszymi
potrawami. Wino w formie degustacyjnej.

Kolacja:
Jedna do wyboru:
Barszcz czerwony z krokietem
Żurek w chlebie z jajkiem i kiełbasą
Kwaśnica w chlebie

Opcje dodatkowe płatne:

Napoje i Soki - 20zł/osoba, Bez Ograniczeń:
pepsi, 7up, mirinda
pomarańcz, jabłko
woda

Słodki stół - 20zł/osoba:
ciasta
eklerki
muffinki
kremy z owocami

Ceremonia Ślubna 2000zł
Wyjątkowe miejsce na zaślubiny w plenerze

Napis "LOVE" - 300zł
Podświetlany napis w kolorze białym.
Idealnie wpasowany w architekturę sali

Polecani usługodawcy:
DJ "OLIVER"
604 409 231
Jestem pasjonatem od zawsze łączącym pracę z zainteresowaniami.
Doświadczenie radiowe przekułem w umiejętności potrzebne konferansjerowi.
Praca przy imprezach masowych to swoboda w pracy z mikrofonem. TO NIE
PRACA TO PASJA

DJ "Fire Music"
787 499 126
Firemusic DJs to wodzirej i DJ na wesele. Od ponad 10 lat zajmujemy się
oprawą muzyczną przyjęć weselnych, dlatego z łatwością odnajdujemy się w
różnych scenariuszach uroczystości – od ustalonych przez Parę Młodą do
zupełnie spontanicznych.

Film "Film Side"
698 887 606
Tworzymy ciekawy, dynamiczny, profesjonalnie zarejestrowany, oraz
zmontowany materiał ukazujący prawdziwe emocje!!! Jeśli podobają Wam się
właśnie takie filmy..śmiało!!!

Fotograf "Rysowani Światłem"
505 631 541
Jako Fotograf staram się szukać odpowiedniego kadru, podążać za światłem i
uwieczniać emocje. Każde spotkanie traktuje indywidualnie, by zawsze przed
obiektywem panowała swoboda i komfort.

Fotograf "Chmist Emocjomalnie"
603 686 121
Fotografia.Dość popularna i liczna w ostatnim czasie.Mam nadzieję, że w mojej
znajdziesz coś,co trafi w Twoją estetykę,że zajrzy w Twoje emocje. Zapraszam!

Iluzjonista Król Maciej & Patryk
535 656 039
Zobaczyć magię z bliska w wykonaniu Macieja i Patryka to zdecydowanie
niepowtarzalne przeżycie. Dzięki niesamowitej ilości pracy włożonej w każdy
szczegół pokazu widz doświadcza iluzji na światowym poziomie.

Barman
693 989 242
Każdy marzy o tym aby jego wesele było wyjątkowe, wyróżniające się od
innych. Możliwość skorzystania z usług profesjonalnego barmana, to z
pewnością wybicie się ze weselnych standardów.

