…Przygotowaliśmy dla Państwa ofertę dodatkową, która może urozmaicić Państwa przyjęcie…
• Stół wiejski – 650 zł przepyszne lokalne wyroby, podawane na deskach oraz kiełbasy
wiszące na hakach. Znajdziecie Państwo na nim domowy pasztet, pieczone i wędzone
mięsa, i wędliny, kaszankę, salceson, smalczyk, ogórki kiszone, marynowane grzybki oraz
papryki
• Słodki stół - 13zł /os /łącznie ok 250 g na osobę – na słodkim stole znajdą Państwo aż 6
rodzajów pyszności :
• -tiramisu podawane w szklanych słoiczkach
-Sernik pod kokosową pierzynką
-ciasto Leśny mech ze szpinakiem, borówkami, granatem oraz malinami
-sernik królewski
-Marchwiak z bakaliami przełożony pieczoną gruszką i kremem
-muffiny z mascarpone i masłem orzechowym posypane orzeszkami
-prawdziwe czekoladowe brownie
-sernik z brzoskwinią
-sernik na zimno z owocami podawany w szklanych słoiczkach
-rafaello
-3 bit
•

istnieje możliwość zakupu ciast na kg

• Wędzony Jesiotr – przepyszna okazała ryba - wędzona w całości, podawana na surowej
drewnianej desce, słynąca z wielkiego podziwu wśród zamawiających.
• Dekorowanie Sali weselnej – oferujemy dodatkowe upiększanie Sali weselnej według
wskazówek klienta, kompozycje ze świeżych kwiatów, lampiony…
• Oświetlenie ogrodu pochodniami
• Coctail Bar – kolorowe drinki, świeże owoce, koktajle z alkoholem a wszystko w pakiecie z
barmanem
• Pokaz fire show – zwięczenie wieczoru gorącym tańcem, płonące liny, gorąca muzyka –
taki taniec goście zapamiętają na długo.
• Nocleg – na terenie Galerii Sulmin posiadamy 16 miejsc noclegowych w 4 domkach czteroosobowych
•

Ceremonia zaślubin w plenerze - gdzie towarzyszyć mogą Państwu wszyscy goście weselni,
pod pięknymi starymi dębami, wśród kwiatów i roślin, przy starych meblach gdańskich,
mogą zawrzeć Pańswto związek małrzeńśki

•

Imprezy przy grilu pod zadaszoną kuchnią letnią – w naszym ogrodzie znajsuje się
urokliwe miejsce, zwane kuchnią letnią, gdzie pomieści się nawet 150 os. Szef kuchni
serwujący posiłki z gorącego grilla, przepyszne mięsa, warzywa oraz dodatki goszczące na
stołach.

•

Ceny ustalane są indywidualnie

