O F ERTA W ES E LN A
2 0 2 0 / 2 0 2 1 / 2022

WYMARZONE WESELE
W KARCZMIE CEKIERÓWKA
Posiadamy bogate doświadczenie w organizacji
i obsłudze wesel.
Z przyjemnością zorganizujemy dla Państwa ten
z dzień w życiu, uwzględniając wszystkie
sugestie i wyobrażenia dotyczące tej niepowtarzalnej
chwili.
Nasz lokal jest w stanie pomieścić do 200 osób.
Proponujemy przyjęcie przy tradycyjnych stołach,
w układzie wybranym przez Państwa.
Rustykalny klimat, doskonałe menu oraz profesjonalny
i uprzejmy personel na długo pozostaną w pamięci
wszystkich Gości. Jesteśmy otwarci na pytania lub
sugestie z Państwa strony.

W CENIE PRZYJĘCIA ZAPEWNIAMY
Wynajem klimatyzowanej sali na wyłączność

Profesjonalna, zawsze uśmiechnięta załoga kelnerska

Degustacja menu w towarzystwie Szefa Kuchni oraz
Opiekuna wesela

Kącik zabaw dla najmłodszych

Ogrodzony parking dla Gości weselnych
Podstawowa dekoracja stołów (obrusy, serwetki,
świece
Naszą pomoc i doradztwo w zakresie przygotowania
przyjęcia weselnego
ZAIKS - opłata z tytułu wykorzystania utworów
muzycznych w trakcie wesela
Tradycyjne powitanie chlebem i solą

Możliwość zorganizowania wesela tematycznego we
współpracy z naszym Szefem Kuchni oraz dekoratorką
Kieliszek wina musującego dla wszystkich Gości
Rzutnik i ekran do dyspozycji (możliwość prezentacji
zdjęć i filmów)
Możliwość zamówienia porcji dla dzieci (do 10 lat),
ze zniżką 50%

Pakiety są ustalane i wyceniane indywidualnie.

PAKIET STANDARDOWY
Przykładowe menu

KIELISZEK WINA MUSUJĄCEGO DLA WSZYSTKICH GOŚCI

BUFET ZIMNYCH PRZEKĄSEK

UROCZYSTY OBIAD (ZUPA, DANIE GŁÓWNE, DESER)

sałatki
Jarzynowa, grecka

zupa
Tradycyjny rosół z wiejskiej kury z domowym makaronem
danie główne
Eskalopki z indyka w sosie grzybowym z młodymi ziemniakami
z koperkiem oraz zestawem surówek
deser
Nugat migdałowy z sosem czekoladowym i malinowym
II DANIA KOLACYJNE
I danie kolacyjne
Schab pieczony z sosem porowym oraz kluskami śląskimi i modrą
kapustą
II danie kolacyjne
Eskalopki z indyka z sosem prowansalskim oraz opiekane ziemniaki
z miksem sałat z sosem winegret

półmisek wędlin i mięs pieczonych (wyroby domowe)
Kiełbasa wiejska, kabanos, dwa rodzaje szynki, rolada z indyka, karczek
pieczony, pasztet wiejski
galaretki i śledzie
Galaretki wieprzowe, śledź w zaprawie korzennej
kosz pieczywa, marynaty
Grzybki marynowane, ogórki kiszone, swojski smalec z skwarkami
sosy zimne do mięs pieczonych
Tatarski i chrzanowy
bufet kawowy
Napoje bez ograniczeń: kawa, herbata, woda gazowana i niegazowana,
dwa rodzaje soków, lemoniada

PAKIET PREMIUM
Przykładowe menu

KIELISZEK WINA MUSUJĄCEGO DLA WSZYSTKICH GOŚCI

BUFET ZIMNYCH PRZEKĄSEK

UROCZYSTY OBIAD (PRZYSTAWKA, ZUPA, DANIE GŁÓWNE, DESER

sałatki
Gyros oraz brokułowa z mini pierożkami

przystawka czekająca na gości
Sałatka Cezar
zupa
Krem z sezonowych warzyw z grzankami
danie główne
Pieczeń ze schabu w sosie żubrowkowo-śliwkowym, młodymi
ziemniakami z koperkiem oraz zestawem surówek
deser
Puchar lodowy
TRZY DANIA KOLACYJNE
I danie kolacyjne
Grillowany szaszłyk z warzywami i wędzonym boczkiem
II danie kolacyjne
Karczek w sosie myśliwskim z kopytkami oraz zasmażanymi burakami
III danie kolacyjne
Strogonow

półmisek wędlin i mięs pieczonych (wyroby domowe)
Kiełbasa wiejska, kabanos, dwa rodzaje szynki, rolada z indyka, karczek
pieczony, pasztet wiejski
galaretki i śledzie
Galaretki drobiowe, śledź w śmietanie
kosz pieczywa, marynaty
Grzybki marynowane, ogórki kiszone, swojski smalec z skwarkami
sosy zimne do mięs pieczonych
Cumberland, tzatziki
bufet kawowy
Napoje bez ograniczeń: kawa, herbata, woda gazowana i niegazowana,
dwa rodzaje soków, lemoniada

PAKIET PLATYNOWY
Przykładowe menu

WELCOME DRINK DLA WSZYSTKICH GOŚCI

BUFET ZIMNYCH PRZEKĄSEK

KIELISZEK WINA DO OBIADU

sałatki
Sałatka z rukoli z pomidorami koktajlowymi, sałatka z kurczakiem,
ananasem i porem

UROCZYSTY OBIAD (PRZYSTAWKA, ZUPA, DANIE GŁÓWNE, DESER)
przystawka
Amuse-bouche (czekadełko) - mini bruschetty z regionalnym serem
zupa
Szlachetny krem z borowików z grzankami
danie główne
Policzki wieprzowe w sosie z czerwonego wina z młodymi ziemniakami
i zestawem surówek
deser Panna Cotta z musem malinowym
TRZY DANIA KOLACYJNE
I danie kolacyjne
Sakiewka z kurczaka z suszonym pomidorem, mozarellą, opiekanymi
ziemniakami z mixem sałat z sosem vinegret
II danie kolacyjne
Szaszłyk z indyka oraz pikantnym ryżem z warzywami
III danie kolacyjne
Bogracz

półmisek wędlin i mięs pieczonych (wyroby domowe)
Kiełbasa wiejska, kabanos, dwa rodzaje szynki, rolada z indyka, karczek
pieczony, pasztet wiejski
galaretki i śledzie do wyboru
Galaretki drobiowe, ryba po grecku;
kosz pieczywa, marynaty
Grzybki marynowane, ogórki kiszone, swojski smalec z skwarkami
sosy zimne do mięs pieczonych
Musztardowy, chrzanowy
bufet kawowy
Napoje bez ograniczeń: kawa, herbata, woda gazowana i niegazowana,
dwa rodzaje soków, lemoniada

PAKIETY WESELNE W KARCZMIE CEKIERÓWKA

Sezon wiosenno-letni

Pakiet

od kwietnia do października

Sezon jesienno-zimowy
od listopada do marca

Soboty

Pozostałe dni

Wszystkie dni

Standardowy

199 zł

189 zł

189 zł

Premium

219 zł

209 zł

209 zł

Platynowy

239 zł

229 zł

229 zł

DODATKOWE PAKIETY WESELNE
Pakiet słodkości (tort weselny, paczki z ciastami dla Gości
oraz Pary Młodej)
Pakiet zbójnickiego grillowania
Pakiety alkoholowe w formie open baru
Pakiet barmański - kartę drinków przygotujemy indywidualnie
dla każdej Pary
Candy Bar
Bufet wiejski
Deska serów
Pakiet lemoniad
Pakiet poncz
Fotobudka
Animacje dla dzieci
Fontanna czekoladowa z owocami i dodatkami
Live cooking

W PREZENCIE OTRZYMAJĄ PAŃSTWO
Voucher na romantyczną kolację z okazji pierwszej rocznicy ślubu
Voucher ważny przez rok z 10% rabatem na organizację
uroczystości rodzinnej w naszej Karczmie

POPRAWINY
OBIADU

WESELE DOBIEGA KOŃCA,
ALE GOŚCIE DALEJ CHCĄ
ŚWIĘTOWAĆ?
Chętnie przedłużymy przyjęcie w naszej Karczmie.
Zorganizujemy wspólnie z Państwem wyjątkowe
poprawiny.

W

FORMIE

UROCZYSTEGO

zupa
Żurek z jajkiem i kiełbasą
danie główne
Podudzie z kurczaka faszerowane kapustą włoską i grzybami
z opiekanymi ziemniakami oraz zestawem surówek
deser
Puchar lodowy
półmisek zimnych przekąsek
Wędliny i mięsa pieczone (wyroby domowe)
Kiełbasa wiejska, kabanos, dwa rodzaje szynki, rolada
z indyka, karczek pieczony, pasztet wiejski
Kosz pieczywa, marynaty (grzybki marynowane, ogórki kiszone,
swojski smalec ze skwarkami)
napoje bez ograniczeń
Kawa, herbata, woda, soki
*cena: 89 zł/os.

Chętnie odpowiemy na wszystkie
Państwa pytania

Karczma Cekierówka
manager@cekierowka.pl

ul. Jarzębinowa 2

600 975 395

32-010 Luborzyca

