
Oferta organizacji przyjęcia weselnego w restauracji Skorpion 

Mamy przyjemność zaproponować Państwu organizację przyjęcia weselnego w naszym 
lokalu w  ładnym otoczeniu ogrodu. Zapraszamy do obejrzenia lokalu, wybrania sali w której 
chcielibyście Państwo zorganizować przyjęcie.
Przyjmujemy 7 dniową rezerwację wstępną na wybrany termin. Po upływie  7 dni rezerwacja
wymaga potwierdzenia lub ulega anulacji.
Warunkiem rezerwacji jest wpłacenie zadatku
Lokal posiada 2 sale mogące pomieścić do 130 osób.
Przy mniejszej ilości osób jak 80 cena od jednej osoby ulega zwiększeniu
Posiadamy 20 miejsc noclegowych w pokojach 2 osobowych . 
 Każdy pokój posiada łazienkę z pełnym węzłem sanitarnym.
Pokój dla młodej pary GRATIS!
Dzieci do lat 3 bez opłaty
Uroczystość weselna może przybrać różne formy w zależności od Państwa decyzji, dlatego 
zapraszamy Państwa na 7 dni przed terminem uroczystości do uzgodnień obejmujących:

  formę przyjęcia i godziny jego rozpoczęcia
  precyzyjne ustalenie menu z godzinami serwowania posiłków
  omówienie przygotowania i ustawienia stołów na sali
  podanie ostatecznej ilości gości
  końcowe rozliczenie.

W cenie menu  uwzględnione są także koszty
  wynajęcia, przygotowania i ustawienia stołów na sali
  dekoracji stołów: obrusy,  świece,  serwetki,  kwiaty, pokrowce na krzesła
  profesjonalnej  kadry kucharsko-kelnerskiej, bezpłatny parking, szatnia dla gości,      

możliwość korzystania z baru
 utrzymanie czystości w całym obiekcie, ze szczególnym uwzględnieniem sanitariatów

www.restauracja-skorpion.pl

http://www.restauracja-skorpion.pl/


Menu weselne /przykładowe do ustalenia/

menu I – 165zł/os

powitanie
–wino musujące
–powitanie chlebem i solą

zupy do wyboru
rosół domowy
grzybowa z leśnych grzybów 
krem z pieczarek 
krem pomidorowy
krem z brokułów 
/ do wyboru- makaron , grzanki, groszek ptysiowy/

półmiski mięs do obiadu – 2 mięsa do wyboru
kotlet schabowy
rolada schabowa z runem leśnym
schab ze śliwkami w sosie kalifornijskim
schab pieczony w naturalnym sosie
karkówka pieczona 
stek wieprzowy z pieczarkami
kotlet po szwajcarsku  z szynką i serem
kotlet devolaille
filet drobiowy w grzankach
roladka drobiowa z warzywami
zraz kasztelański 
filet zapiekany z ananasem i mozzarellą

surówki  do wyboru
marchew z pomarańczą 
seler z orzechami
mizeria z ogórków
kapusta czerwona z rodzynkami
sałatka colesław
sałatka z pomidorów i ogórków
sałatka z buraków
ćwikła z chrzanem
kapusta zasmażana na ciepło

dodatki do wyboru
ziemniaki gotowane/młode sezonowo/
kluski śląskie
ryż po kreolsku
ziemniaki opiekane



krokiety ziemniaczane
rozetki ziemniaczane 
dufinki 

deser do wyboru

mus malinowy z lodami
puchar lodowy z owocami
panna cotta
owoce z bitą śmietaną

Płyta zimna

wędliny staropolskie, mięsa pieczone , galantyny, galaretki, śledzie, wyroby garmażeryjne
sery , owoce filetowane
sałatka jarzynowa
sałatka z porów i kukurydzy
sałatka grecka z fetą i oliwkami
sałatka meksykańska z papryką i fasolą czerwoną / 3 do wyboru lub inne do uzgodnienia/

napoje zimne gazowane  i niegazowane, soki ,woda mineralna  b/o
ciasto na stołach wg uzgodnienia

 Dania gorące /1 do wyboru/
karkówka pieczona, kluski śląskie, ćwikła z chrzanem
stek z pieczarkami ,ćwiartki ziemniaczane, sałatka z kapusty  pekińskiej
szpadki wieprzowe z boczkiem, rozetki ziemniaczane, surówka
udziec wieprzowy ziemniaki z pieca, ogórek małosolny/sezonowo/lub kiszony
filet drobiowy w grzankach , ćwiartki ziemniaczane, surówka z marchewki
roladka drobiowa faszerowana w sosie jarzynowym ,kopytka ziemniaczane , surówka z 
kapusty czerwonej
filet z ananasem, krokieciki ziemniaczane, sałatka z kap.białej
kurczak po syczuańsku z ryżem i warzywami
filet drobiowy w sosie porowo -śmietanowym , dufinki ,surówka

2 danie gorące/ 2 do wyboru/
żurek staropolski z wiejską kiełbasą i jajkiem
barszcz czerwony z krokietem lub pasztecikiem
boeuf strogonow
gołąbek  z sosem pomidorowym lub pieczarkowym
bigos staropolski 



menu II – 175zł/os

powitanie
–wino musujące
–powitanie chlebem i solą

zupy do wyboru
mięsa do obiadu /2por dla osoby/
surówki ,sałatki, dodatki, deser do wyboru/
pełna  zimna płyta 
napoje zimne gorące b/o
ciasto na stołach 
3 dania gorące po obiedzie do wyboru

III wersja220zł/os

powitanie

         - wino musujące
         - powitanie chlebem i solą

zupy do wyboru
mięsa do obiadu/ 2por dla osoby/
surówki, sałatki ,dodatki, deser do wyboru
pełna zimna płyta
napoje zimne,  gorące b/o
ciasto na stołach
4 dania gorące po obiedzie
wódka czysta wg zużycia

 możliwość zamówienia dodatkowo
- paczki z ciastem dla gości weselnych
- fontanna czekoladowa
- stół wiejski
- stół słodki
- foto budka
- drink bar z obsługą barmańską


