
        

                                                          
 

Folwark Stara Winiarnia  
to wymarzone miejsce na organizację niezwykłego Przyjęcia Weselnego,  

które na długo pozostanie w pamięci Gości oraz Państwa Młodych. 
 

Nasze piękne i klimatyczne wnętrza, doskonałe jedzenie  
jak również wyśmienita obsługa spełnią oczekiwania  

nawet najbardziej wymagających Par Młodych. 
 

Ponieważ ten jedyny dzień w Waszym  życiu musi być wyjątkowy  
dołożymy wszelkich starań, aby takim go Państwo zapamiętali.  

Aby ułatwić Państwu organizację tej niezwykle ważnej uroczystości  
– oddajemy do Państwa dyspozycji Managera Ślubnego,  

który obecny będzie na każdym etapie przygotowań i realizacji przyjęcia  
oraz będzie służył fachową radą we wszelkich kwestiach związanych z przyjęciem. 

 
 

OFERUJEMY: 

• Niepowtarzalne zabytkowe wnętrza starego Kasztelu – klimatyzowane sale 
• Wyśmienite menu przygotowane przez naszego Szefa Kuchni – od 179 zł 

• Dekorację kwiatową Sali w cenie 
• Apartament dla Nowożeńców w prezencie 
• Promocyjne ceny pokoi dla Gości Weselnych 

• Zniżki na menu dla dzieci:    do 3 lat: bezpłatnie (bez świadczeń),  od 4-7 lat: 70% ceny 
• Bezpłatny parking na terenie obiektu oraz dodatkowy  

monitorowany parking naprzeciwko obiektu 
• Pomoc przy organizacji wszelkich szczegółów związanych z przyjęciem 

• Możliwość zrealizowania sesji zdjęciowej w naszych XVI-wiecznych murach 
• Możliwość organizacji Ślubu Cywilnego lub Ślubu Humanistycznego  

w jednej z naszych zabytkowych sal lub na dziedzińcu folwarcznym 
 

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą. 
Posiadamy ponad 10-letnie doświadczenie w organizacji Przyjęć Weselnych, 

nasze mury opuściło już setki zadowolonych Par Młodych - dołącz do ich grona ! 
 

  
 

 
 

 

 

 



 

 

SPECJALNOŚĆ SZEFA KUCHNI – DODATKOWE PROPOZYCJE: 
 
 

 

 STÓŁ SŁODKOŚCI 
   Fontanna czekoladowa (2,5 kg mlecznej czekolady) 

   Owoce filetowane (5 kg) 

   Kolorowe babeczki z owocami (50 sztuk) 

   Galaretki owocowe w pucharkach (30 sztuk) 

   CENA: 900 ZŁ  
 

 PROSIE PIECZONE (ok. 15 kg – gramatura wystarczająca dla około 100 osób)   
   Prosiak pieczony w całości, faszerowany kaszą i wątróbką, podawany z dodatkiem kapusty zasmażanej, 

   serwowany uroczyście w trakcie przyjęcia, krojony na sali przez Szefa Kuchni 

   CENA: 1500 ZŁ 
 

 DODATKOWE PRZYSMAKI NA STÓŁ SZWEDZKI (ok. 6 kg)   
   Wybór śledzi przyrządzonych na trzy sposoby, galaretki wieprzowe oraz tymbaliki drobiowe 

   CENA: 350 ZŁ 

  

 DESKA SERÓW (ok. 2 kg)   
   Wybór serów (camembert, brie, gorgonzola, cheddar) z dodatkiem bazylii, orzechów i winogron 

   CENA: 250 ZŁ 

 

 ŁOSOŚ W CAŁOŚCI NADZIEWANY WARZYWAMI (ok. 7 kg) 
   Serwowany na stole szwedzkim. 

   CENA: 450 ZŁ 
  

 ŚWIŃSKI UDZIEC W CAŁOŚCI Z RACICĄ (ok. 10 kg) 
   Serwowany na stole szwedzkim. 

   CENA: 500 ZŁ 

 

 DĘBOWA BECZKA PARY MŁODEJ  

 przygotowana specjalnie na tę wyjątkową okazję  

 z imionami Nowożeńców, datą ślubu i logiem Folwarku Stara Winiarnia 

   CENA: 400 ZŁ  

 

DĘBOWA BECZKA PARY MŁODEJ  

 przygotowana specjalnie na tę wyjątkową okazję  

 z imionami Nowożeńców, datą ślubu i logiem Folwarku Stara Winiarnia 
   W beczce serwowana miodówka (2 litry) wg staropolskiej receptury,  

                                        przygotowana  odpowiednio wcześniej aby nabrać wyjątkowej mocy i aromatu 

   CENA: 600 ZŁ  

 

         

  

 

        

 
 
  
 



 

 

PROPOZYCJE DODATKOWYCH ATRAKCJI ORAZ USŁUG WESELNYCH: 
 

Przygotowanie SALI lub DZIEDZIŃCA na uroczystość  

Ślubu Cywilnego (zgodnie z wymaganiami Urzędu Stanu Cywilnego)  

lub Ślubu Humanistycznego        - 500 ZŁ 

[cena nie obejmuje dekoracji kwiatowej] 

 
 

Polecamy:   

KAPELE WESELNE  

DJ-a i KONFERANSJERA     

FOTOGRAFÓW WESELNYCH 

SALONY SUKIEN ŚLUBNYCH 

FLORYSTKĘ 

OŚWIETLENIE ŻAROWE SALI 

 

NAPIS LOVE – 300 ZŁ  

Podświetlany napis LOVE, który może stać się efektowną dekoracją sali bankietowej,  

jak również pięknym tłem do pamiątkowych zdjęć z przyjęcia. 

 

GWARDIĘ  KASZTELAŃSKĄ - HISTORYCZNA OPRAWA WESELA – strzał z armaty ! – 250 ZŁ 

Staropolskie powitanie Pary Młodej na dziedzińcu folwarcznym przez dwóch gwardzistów, którzy będą 

trzymać pieczę nad Parą Młodą przy użyciu szabli jak również złożą życzenia oddając salwę honorową z 

kasztelańskiej armaty. 

 

PROFESJONALNĄ OPIEKĘ ANIMATORSKĄ NAD DZIEĆMI podczas przyjęcia – od 200 ZŁ / h / 15 dzieci 

                   (minimum 3 godziny) 

SOLISTKĘ w kościele – Ave Maria – 150 ZŁ 

SOLISTKĘ w kościele – kilka utworów w czasie Mszy Św. – 250 ZŁ 

DZIECIĘCY ZESPÓŁ GÓRALSKI – powitanie Pary Młodej – 450 ZŁ 

DZIECIĘCY ZESPÓŁ GÓRALSKI – powitanie Pary Młodej, występ po obiedzie – 700 ZŁ 

DZIECIĘCY ZESPÓŁ GÓRALSKI – w kościele, powitanie Pary Młodej, występ po obiedzie lub  

           w trakcie życzeń – 950 ZŁ 

KAPELĘ GÓRALSKĄ – w kościele, powitanie Pary Młodej, występ po obiedzie lub w trakcie życzeń – 950 ZŁ 

 

 

Oferujemy także: 

SŁODKI UPOMINEK DLA GOŚCI WESELNYCH (paczka ciast i ciasteczek) – od 20 ZŁ (70 dkg) 

lub  BUTELKĘ WINA Z ETYKIETĄ FOLWARKU – od 35 ZŁ 

KELNER do roznoszenia ALKOHOLU – 350 ZŁ za obsługę całonocną 

 

 Dostarczamy WINA na przyjęcie weselne w atrakcyjnych cenach. 

 

 


