
Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą weselną!

JAŚMINOWY DWÓR to wymarzone miejsce do zorganizowania przyjęcia weselnego.
To tu znajdziesz komfort, elegancję i profesjonalizm. 

Sprawimy, że ta wyjątkowa uroczystość na zawsze pozostanie w Państwa pamięci. 
Gwarantujemy znakomitą kuchnię, miłą obsługę oraz wysoki poziom świadczonych usług.

Dysponujemy komfortowo wyposażonymi i luksusowo urządzonymi salami:
SALA KRYSZTAŁOWA  –  200 miejsc /min.120 osób */
SALA BURSZTYNOWA   – 130  miejsc/ min.80 osób*/

W przypadku dużych wesel wymienione sale łączą się / powyżej 200 osób*/
Każda sala jest klimatyzowana, posiada oddzielne wejście główne oraz schody prowadzące 
na piętro hotelowe. Sale wyposażone są w niezależne toalety i tarasy. 

DLA MŁODEJ PARY OFERUJEMY
 Tradycyjne powitanie chlebem i szampanem
 Rabat 50% kosztów konsumpcji
 Nocleg w komfortowym pokoju z wydłużoną dobą hotelową
 Śniadanie dla Nowożeńców, na życzenie serwowane w pokoju
 Do dyspozycji sejf w pokoju

ORGANIZUJĄCYM PRZYJĘCIE WESELNE ZAPEWNIAMY
 Przygotowanie sali weselnej w układzie stołów biesiadnych lub okrągłych
 Wybór kolorystyki obrusów i innych akcentów
 Dekoracje podkreślającą stół główny
 Podstawowa dekoracja żywymi kwiatami oraz promocyjne ceny na inne kompozycje
 Powitanie lampką szampana Gości weselnych
 Szeroką ofertę dań i przekąsek, z których możecie Państwo skomponować 
     MENU WESELNE wg własnych upodobań
 Doświadczony personel i fachową obsługę zawsze miłą i pomocną 
 Serwis schładzania i roznoszenia wódki weselnej
 Dla Państwa gości zapewniamy nocleg w cenach promocyjnych oraz wspólne śniadanie 
 Duży parking oraz pomoc w transporcie powrotnym dla Państwa gości 
 Ogród z ławeczkami i alejkami spacerowymi krzesłami do dyspozycji Gości
 Plac zabaw oraz kącik z zabawkami dla najmłodszych

Proponujemy  Państwu wesela w  dwóch wariantach cenowych:
 NOWOCZESNE WESELE- 200zł
 TRADYCYJNE WESELE- 210zł

W kalkulacji imprezy dzieci traktujemy w sposób szczególny:
Dzieci poniżej 4 lat nieodpłatnie
Dzieci od 4 do 10-go roku - 50 % rabatu
/podane ceny dotyczą sezonu 2017 /
NOWOCZESNE WESELE 
Staropolskim zwyczajem witamy Gości Weselnych lampką szampana
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/ 200zł /



 Uroczysty obiad: zupa, danie główne w kompozycji dodatków ciepłych oraz zestaw surówek 
 Deser
 Cztery kolacje serwowane w trakcie przyjęcia
 Bogaty stół zakąskowy, na którym nie zabraknie tradycyjnych specjałów oraz różnych przekąsek w

nowoczesnym wydaniu.
 Owoce 
 Kawa i herbata serwowana dla gości do deseru i do tortu weselnego oraz stół kawowo-

herbaciany do dyspozycji na Sali
 Napoje chłodzące butelkowane
 / Coca-cola, Fanta, Tymbark w dwóch smakach, oranżada, woda gazowana/
 Soki lub kompoty naturalne z sezonowych owoców oraz  woda mineralizowana z  cytryną w 

dzbankach 

TRADYCYJNE WESELE / 210zł/
Staropolskim zwyczajem witamy Gości Weselnych lampką szampana
 Uroczysty obiad: zupa, danie główne w kompozycji dodatków ciepłych oraz zestaw surówek
 Deser
 Trzy kolacje serwowane do stołów oraz ,,gorący kociołek” na stole szwedzkim
 Na stołach weselnych:

Półmiski rolad i mięs pieczonych / pięć rodzaje/
Półmiski zakąsek rybnych / cztery rodzaje/
Półmiski galaret i galantyn / trzy rodzaje/
Sałatki / dwa rodzaje/
Pieczywo
Owoce 

 Kawa i herbata serwowana dla gości do deseru i do tortu weselnego oraz stół kawowo-
herbaciany do dyspozycji na Sali

 Napoje chłodzące butelkowane / Coca-cola, Fanta, Tymbark w dwóch smakach, oranżada, woda 
gazowana/

 Soki lub kompoty naturalne z sezonowych owoców oraz woda mineralizowana z cytryną w 
dzbankach 

WSZYSTKIE ZAKĄSKI, SAŁATKI I NAPOJE UZUPEŁNIANE NA BIEŻĄCO

STÓŁ WIEJSKI
- udziec wieprzowy z dodatkami
- ryby faszerowane na lustrach
- pęta wiejskich kiełbas i kabanosów
- szynka chłopska wędzona na jałowcu
- deska pieczonych pasztetów
- smalec pachnący cebulką
- ogórki kwaszone lub sezonowe małosolne
- pajdy chleba wiejskiego
- kartoflak z kaszą i boczkiem
- gama serów różnych
- sałatka makaronowa lub grecka
- sosy i inne dodatki
Kalkulacja: do 100 osób 1400zł powyżej 12zł/osoba pełnopłatna
Promocje:
Wesela powyżej 150 osób pełnopłatnych Stół Tematyczny – 30% rabatu
Wesela powyżej 180 osób pełnopłatnych Stół Tematyczny – 50% rabatu
OFERTA DODATKOWA:
- pieczony udziec z dzika z chrzanem 
- gulasz z dzika w kociołku
- patera wyrobów myśliwskich /kiełbasa z dzika, pieczeń z jelenia, pasztet z dziczyzną/
- pierogi opiekane/ 3 rodzaje/ 
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- patera sushi z dodatkami 
- prosię pieczone z dodatkami
- dzik pieczony z farszem mięsnym
- 3L dobrej domowej OKOWITY  
- 5L beczułka z winem 
- beczka piwa 30 L 
- piramida deserowa
- candy bar
- fontanna czekoladowa
- drink bar
- wypieki weselne i alkohol w promocyjnych cenach

SŁUŻYMY POMOCĄ W ORGANIZACJI
- wieczorów panieńskich i kawalerskich
- poprawin weselnych
- pokaz fajerwerków
- widowiskowy pokaz ognia
- opiekę i organizację czasu dla dzieci na weselu
- i innych atrakcji weselnych

PROMOCJE WESELNE
Promocja 1   WESELA LAST MINUTE
Od momentu zaręczyn do ślubu upływa zazwyczaj kilkanaście miesięcy lub nawet kilka lat.
Bywa jednak, że to wyjątkowe wydarzenie chcemy przeżyć już teraz – bez wielomiesięcznych 
przygotowań!
Naszą ofertę kierujemy do par planujących uroczystość maksymalnie do 6 miesięcy od daty 
rezerwacji.
Zalety oferty „WESELE LAST MINUTE”:
CENA ZA OSOBĘ POMNIEJSZONA O 10 ZŁ ORAZ minus 10% na wybraną opcję dodatkową

Regulamin:
1. Minimalna liczba osób na przyjęcie weselne - 80 os.
2. Promocje nie łączą się wzajemnie. 
3. W sprawie potwierdzenia aktualnej dostępności promowanych przez nas terminów, prosimy o 
kontakt pod nr tel. 781-212-016 lub info.eventy@onet.pl

Promocja 2 NIEDZIELE Z RABATEM 
lub inny dzień tygodnia wyłączając soboty.
 
Chcesz wziąć ślub latem, ale wszystkie soboty są już zajęte?
Zorganizuj wesele w niedzielę, to doskonałe rozwiązanie aby wynająć salę w pięknym miejscu i 
jednocześnie nie czekać wiele miesięcy na wolny termin 
Co zyskasz organizując ślub w niedzielę lub inny dzień tygodnia ?

CENA ZA OSOBĘ POMNIEJSZONA O 10 ZŁ 
ORAZ  FONTANNA CZEKOLADOWA LUB CANDY BAR W CENIE WESELA !

Regulamin:
1. Promocje nie łącz wzajemnie. 
2. Minimalna liczba osób na przyjęcie weselne - 80 os.
3. Promocji podlega wesele organizowane w niedziele oraz każdy dzień tygodnia oprócz soboty
4. Promocja nie dotyczy terminów „specjalnych” np. Sylwester, tzw. długie weekendy i inne święta.
5. Informacje dotyczące terminów „specjalnych” otrzymają państwo pod naszym nr telefonu 781-212-
016 lub info.eventy@onet.pl
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Promocja 3 HIT SEZONU!
Zorganizuj wesele w miesiącach od listopada do końca kwietnia, a otrzymasz od nas 
WÓDKĘ WESELNĄ GRATIS lub CIASTO GRATIS !

Regulamin:
1. Promocje nie łączą się wzajemnie. 
2. Minimalna liczba osób na przyjęcie weselne - 80 os.
3. W ofercie proponowana wódka Wyborowa lub inna w podobnym poziomie cenowym  w ilości 1 
butelka 0,5 l na parę.
4. Oferta ciast zawiera wypieki weselne bez tortu i paczek z ciastami
5. Proponowaną promocję można zamienić na 10zł taniej od osoby

UWAGA: Wszystkie promocje dotyczą wyłącznie osób pełnopłatnych
 Obowiązują tylko te promocje, które zostały pisemnie potwierdzone w umowie weselnej.

 Zapraszam Państwa do kontaktu i ustalenia spotkania, na którym będziemy mogli zaprezentować 
nasz lokal, przedstawić dostępne terminy oraz odpowiedzieć na szczegółowe pytania.

Warunkiem rezerwacji terminu i realizacji wesela jest zaakceptowanie warunków i podpisanie 
umowy. 
Ostateczną listę gości weselnych zgłaszacie Państwo do 3 dni przed przyjęciem weselnym

Wszelkich szczegółowych informacji udzielają:
Szef Kuchni MARCIN PALUCH 
tel. 16 623– 00-18  Fax 16 624-45-09
oraz  ANNA NIEMCZYCKA  
tel.781-212-016  
e-mail: info.eventy@onet.pl
e-mail: info@jasminowy-dwor.pl         
www.jasminowy-dwor.pl

Organizując uroczystość weselną w JAŚMINOWYM DWORZE możecie Państwo być pewni,
że dokonaliście najlepszego wyboru!
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