To będzie Wasz wymarzony dzień!

Oferta weselna 2022/2023
Nasza sala może pomieścić do 230 gości przy (10-12 os.) okrągłych
stołach i nawet 320 osób w ustawieniu bankietowym.
Sala jest w pełni wentylowana i klimatyzowana.
Jako jedyni z nielicznych w okolicy posiadamy własny agregat
prądotwórczy, co gwarantuje niezakłócony przebieg imprez bez
względu na warunki pogodowe i związane z tym przerwy w dostawie
prądu.
Aktualnie menu zaczyna się od 190 zł. (propozycje poniżej).
Oferta obowiązuje dla przyjęć powyżej 70 osób. W przypadku
organizacji mniejszego wesela, obowiązuje dopłata 10zł./os.

W przypadku pytań prosimy o kontakt
info@halniakowydwor.pl
+48 795 637 271 lub +48 609 699 969

PAKIET 1
190zł./ os.
Powitanie Pary Młodej chlebem i solą
Toast gości winem musującym
Obiad (zupa, cztery rodzaje mięs, trzy dodatki skrobiowe, trzy rodzaje surówek)
Świeże owoce na bufecie
Zimna płyta na bufecie
Trzy gorące kolacje
Napoje gazowane (cola, fanta, sprite) 1,5l/os.
(Napoje gazowane w opcji nielimitowanej +10zł./os.)
Nielimitowane napoje niegazowane (woda z cytryną i miętą,
soki 100% pomarańczowy i jabłkowy)
Bufet kawowy z wyborem kaw i herbat smakowych i ziołowych

PAKIET 2
215zł./ os.
Powitanie Pary Młodej chlebem i solą
Toast gości winem musującym
Obiad (zupa, cztery rodzaje mięs, trzy dodatki skrobiowe, trzy rodzaje surówek)
Świeże owoce na stołach
Zimna płyta na bufecie
Trzy gorące kolacje
Napoje gazowane (cola, fanta, sprite) 1,5l/os.
(Napoje gazowane w opcji nielimitowanej +10zł./os.)
Nielimitowane napoje niegazowane (woda z cytryną i miętą,
soki 100% pomarańczowy i jabłkowy)
Bufet kawowy z wyborem kaw i herbat smakowych i ziołowych

PAKIET 3
260zł./ os.
Powitanie Pary Młodej chlebem i solą
Toast gości winem musującym
Obiad (zupa, pięć rodzajów mięs, trzy dodatki skrobiowe, trzy rodzaje surówek)
Deser
Świeże owoce na stołach
Zimna płyta na stołach
Trzy gorące kolacje
Nielimitowane napoje gazowane (cola, fanta, sprite)
i niegazowane (woda z cytryną i miętą, soki 100%
pomarańczowy i jabłkowy)
Bufet kawowy z wyborem kaw i herbat smakowych i ziołowych
Pokrowce na krzesła w cenie
Napis LOVE w cenie

W cenie każdego pakietu:
Podstawowa dekoracja sali
Menu dla dzieci do lat 3 – BEZPŁATNIE
Menu dla dzieci 4-10 lat – 75% ceny
Menu dla obsługi (fotograf, kamerzysta, zespół, DJ) 75% ceny
Apartament dla Pary Młodej

A jeżeli pakiet to za mało, polecamy…
Słodki stół
Cena od 10zł/os.
Wycena uzależniona od ilości Gości i ilości porcji na osobę
Zapytaj o naszą Słodką Ofertę

Wiejski stół
(ciągły)

Przyjęcie dla ponad 100 osób- 15zł./ os.
Przyjęcie poniżej 100 osób- jednorazowo 1500zł.
Istnieje możliwość dostarczenia własnych, domowych wyrobów. Wiąże się to
jednak z jednorazową dopłatą w kwocie 300zł. (przygotowanie, dekoracja
i obsługa podczas przyjęcia)

Wiejski stół z wyborem dań na gorąco (ciągły)
Przyjęcie dla ponad 100 osób- 15zł./ os.
Przyjęcie poniżej 100 osób- jednorazowo 1500zł.

Piwo lane
Tyskie 30l – 400zł.
Tyskie 50l – 600zł.

Menu Weselne
Podane menu jest propozycją i może ulec zmianie, według życzenia Klienta

190zł./os.
Powitanie Państwa Młodych chlebem i solą
Wino musujące dla gości

Zupa
Rosół

Drugie Danie
(Proszę wybrać cztery rodzaje)

Rolada wołowa z sosem pieczeniowym
Tradycyjny kotlet schabowy
Schab po szwajcarsku
Sakiewka schabowa z pieczarkami
Pieczone udko z kurczaka
Pieczeń z karczku
Pierś z kurczaka panierowana w płatkach kukurydzianych
Pierś z kurczaka faszerowana suszonymi pomidorami i serem feta
Jaskółcze gniazdo

Dodatki do dania głównego
Ziemniaki
Kluski
Frytki

Surówki
(proszę wybrać trzy rodzaje)

Z czerwonej kapusty
Z białej kapusty
Selerowa z orzechami
Marchewka z jabłkiem
Pekińska
Warzywa gotowane

Zimny płyta na bufecie
Półmiski wędlin i serów (co najmniej 8 rodzajów wędlin)
Domowe mięsa pieczone
Marynaty
Tymbaliki
Śledź w oleju
Śledź w curry i kolorowym pieprzu
Pasztet domowy
Rolada szpinakowa
Mini tortille
Sałatka tęczowa z włoskim makaronem
Sałatka z kaszą bulgur i kurczakiem grillowanym
Pieczywo

Owoce na Bufecie
Kolacja 1
(proszę wybrać jeden zestaw)

Schab zapiekany pod pierzynką z warzyw, frytki, surówka z białej kapusty i koperku
Filet z kurczaka pod kołderką pieczarkowo- śmietanową, serwowany z opiekanymi
kuleczkami ziemniaczanymi i pikantną surówką z marchewki

Kolacja 2
(proszę wybrać jeden zestaw)

Medaliony z szynki podane na puszystym knedlu z zasmażaną kapustą kiszoną
Roladki schabowe faszerowane kiszoną kapustą i boczkiem wędzonym, ziemniaczki
opiekane, surówka polska

Kolacja 3
Barszcz czerwony z pasztecikiem

Napoje
Woda z cytryną i miętą
Soki jabłkowy i pomarańczowy 100%
Coca- cola
Fanta
Sprite
Kawa
Herbata

Menu Weselne
215zł./os.
Powitanie Państwa Młodych chlebem i solą
Wino musujące dla gości
Zupa
(do wyboru)

Rosół
Biała polewka

Drugie Danie
(Proszę wybrać cztery rodzaje)

Rolada wołowa
Rolada schabowa faszerowana ogórkiem konserwowym i boczkiem wędzonym
Tradycyjny kotlet schabowy
Kotlet po szwajcarsku z szynką i serem
Sakiewka schabowa nadziewana serem i pieczarkami
Pieczeń z karczku
Pieczone udko z kaczki
Pieczone udko z kurczaka
Kotlet z piersi kurczaka nadziewany serem camembert i żurawiną
Kieszonki drobiowe z oscypkiem
Jaskółcze gniazdo
Pierś z gęsi marynowana w czerwonym winie i malinach
Wegetariańskie warzywa faszerowane

Dodatki do dania głównego
(proszę wybrać trzy rodzaje)

Ziemniaki
Kluski
Frytki
Ryż

Surówki
(proszę wybrać trzy rodzaje)

Z czerwonej kapusty
Z białej kapusty
Selerowa z orzechami
Pietruszka z żurawiną
Marchewka z jabłkiem
Pekińska
Misa zielonej sałaty ze śmietaną
Mizeria
Warzywa gotowane

Zimna Płyta
(na bufecie)

Półmiski wędlin i serów (co najmniej 8 rodzajów wędlin)
Domowe mięsa pieczone
Marynaty
Tymbaliki
Śledź w oleju
Śledź w curry i kolorowym pieprzu
Pasztet domowy
Rolada szpinakowa
Mini tortille

Sałatki
(do wyboru dwie sałatki)

Sałatka tęczowa z włoskim makaronem
Sałatka z kaszą bulgur i kurczakiem grillowanym
Sałatka ryżowa z porem, ananasem i szynką
Pikantna sałatka meksykańska z kabanosem
Pieczywo

Kolacja 1
(proszę wybrać jeden zestaw)

Koperta schabowa faszerowana duszoną marchewką i porem podana na puree
ziemniaczano-selerowym i sałatą zieloną z sosem winegret
Schab duszony w pieprzu, winie i śmietanie, serwowany z kopytkami i buraczkami
zasmażanymi
Filet z kurczaka pod kołderką pieczarkowo- śmietanową, serwowany z opiekanymi
kuleczkami ziemniaczanymi i zieloną fasolką szparagową

Kolacja 2
(proszę wybrać jeden zestaw)

Kita wędzona, podawana z pieczonymi ziemniaczkami w ziołach i zasmażaną kapustą
kiszoną
Medaliony z szynki podane na puszystym knedlu z zasmażaną kapustą kiszoną
Pierś z kurczaka w zaprawie jogurtowej podana na warzywnym ratatouille, duffinki

Kolacja 3
(proszę wybrać jeden zestaw)

Barszcz czerwony z pasztecikiem
Bogracz z kluseczkami

Napoje
Woda z cytryną i miętą
Soki jabłkowy i pomarańczowy 100%
Coca- cola
Fanta
Sprite
Kawa
Herbata

Owoce na stołach - w cenie

Menu Weselne
260zł./os.
Powitanie Państwa Młodych chlebem i solą
Wino musujące dla gości
Zupa
(do wyboru)

Rosół
Biała polewka
Krem z warzyw

Drugie Danie
(Proszę wybrać pięć rodzajów)

Rolada wołowa
Rolada schabowa faszerowana ogórkiem konserwowym i boczkiem wędzonym
Tradycyjny kotlet schabowy
Sakiewka schabowa nadziewana serem i pieczarkami
Pieczeń z karczku
Pierś z kurczaka faszerowana różyczkami warzywnymi
Pieczone udko z kurczaka
Kotlet z piersi kurczaka nadziewany serem camembert i żurawiną
Kieszonki drobiowe z oscypkiem
Pieczone udko z kaczki
Jaskółcze gniazdo
Pieczone żeberka wieprzowe, glazurowane miodem
Pierś z gęsi marynowana w czerwonym winie i malinach
Wegetariańskie warzywa faszerowane
Kaczka z jabłkami pieczona i serwowana w całości

Dodatki do dania głównego
(proszę wybrać trzy rodzaje)
Ziemniaki
Kluski
Frytki
Kopytka
Ryż
Duffinki
Ciemne kluski polskie

Surówki
(proszę wybrać trzy rodzaje)

Z czerwonej kapusty
Z białej kapusty
Selerowa z orzechami
Pietruszka z żurawiną
Marchewka z jabłkiem
Pekińska
Misa zielonej sałaty ze śmietaną
Mizeria
Warzywa gotowane

Deser
(do wyboru)

Lody z gorącymi malinami
Semifreddo z bakaliami i sosem karmelowym
Szarlotka na gorąco z lodami i bitą śmietaną
Monoporcja pikantna marakuja z czekoladą alunga
Monoporcja truskawka - Bailey's

Zimna Płyta
(na stołach)

Półmiski wędlin i serów (co najmniej 8 rodzajów wędlin)
Domowe mięsa pieczone
Marynaty
Tymbaliki
Śledź w oleju
Śledź w curry i kolorowym pieprzu
Pasztet domowy
Rolada szpinakowa
Mini tortille

Sałatki
(do wyboru dwie sałatki)

Sałatka grecka
Sałatka z kaszą bulgur i kurczakiem grillowanym
Sałatka meksykańska z kabanosem
Sałatka tęczowa z włoskim makaronem
Sałatka ryżowa z porem i ananasem
Pieczywo

Kolacja 1
(proszę wybrać jeden zestaw)

Pstrąg z pieca z frytkami i sałatą zieloną w sosie winegret
Pierś z kurczaka w zaprawie jogurtowej podany na warzywnym ratatouille, duffinki
Zapiekanka „mięsne trio” serwowana z puree z batatów i surówką porową

Kolacja 2
(proszę wybrać jeden zestaw)

Kita wędzona, podawana z pieczonymi ziemniaczkami w ziołach i zasmażaną kapustą
kiszoną
Kieszonka z karczku faszerowana cebulą i papryką podawana z kaszą pęczak i kapustą
pekińską z lekkim sosem jogurtowym
Dorsz z cytryną i pomidorem zapiekany w sosie śmietanowym podany z frytkami
i marchewką baby blanszowaną na maśle

Kolacja 3
(proszę wybrać jeden zestaw)

Barszcz czerwony z pasztecikiem
Bogracz z kluseczkami

Napoje
Woda z cytryną i miętą
Soki jabłkowy i pomarańczowy 100%
Coca- cola
Fanta
Sprite
Kawa
Herbata

Owoce na stołach - w cenie

Dodatkowo zaoferować możemy:
Noclegi dla gości weselnych
(Możliwość przenocowania 190 osób)

Nocleg wraz ze śniadaniem w formie bufetu – 80zł./ os.
Dla Wesel organizowanych w marcu i listopadzie noclegi ze śniadaniem dla
gości gratis (dotyczy pokoi nad salą weselną)
Przy organizacji wesela w tygodniu (wtorek-czwartek), noclegi dla gości
GRATIS (śniadanie w formie bufetu dodatkowo płatne – 25zł./ os.),
a przy wyborze Pakietu 3 z noclegami, śniadanie dla Gości GRATIS
(dotyczy pokoi nad salą weselną)

Inne usługi dodatkowe:
Kącik zabaw dla dzieci – 300zł.
Dmuchaniec dla dzieci – 500zł./4h
Pokrowce na krzesła – 5zł./ szt.
Zdobienie wejścia na salę woalem, świecami i lampionami oraz
przygotowanie tablicy z rozmieszczeniem gości – 400zł.
Świetlny napis LOVE – 400zł.
Taniec w chmurach (ciężki dym) – 450zł.
Dodatkowe oświetlenie ledowe – 700zł.
Wejście na salę w stylu Hollywood z czerwonym dywanem – 400zł.
Limuzyna do ślubu – od 1500zł.
BARMIX – automatyczny barman (o szczegóły pytaj managera sali) –
800zł
*Przy wyborze kilku opcji, istnieje możliwość negocjacji cen.

POPRAWINY
60zł./os.
(przewidywany czas trwania - do 4h)

Zupa
(do wyboru)

Kwaśnica
Żurek
Biała Polewka

Drugie Danie
(do wyboru)

Schab zapiekany pod pierzynką z warzyw, frytki, surówka z białej kapusty i koperku
Tradycyjny kotlet schabowy, ziemniaki tłuczone z cebulką i boczkiem, kapusta biała
zasmażana

Napoje
(bez ograniczeń)

Woda z cytryną i miętą
Soki jabłkowy i pomarańczowy 100%
Kawa
Herbata
Coca- cola, Fanta, Sprite – 1l/osoba

100 zł./os.
(przewidywany czas trwania - do 7h)

Zupa
(do wyboru)

Kwaśnica
Żurek
Biała Polewka

Drugie Danie
(do wyboru)

Schab zapiekany pod pierzynką z warzyw, frytki, surówka z białej kapusty i koperku
Tradycyjny kotlet schabowy, ziemniaki tłuczone z cebulką i boczkiem, kapusta biała
zasmażana

Napoje
(bez ograniczeń)

Woda z cytryną i miętą
Soki jabłkowy i pomarańczowy 100%
Kawa
Herbata
Coca- cola, Fanta, Sprite – 1l/osoba

Zimna płyta w bufecie
Półmiski wędlin
Domowe mięsa pieczone
Marynaty
Śledzie w śmietanie z jabłkiem
Tymbaliki
Galaretka z szynką i warzywami
Pasztet domowy
Sałatka serowa z selerem konserwowym
Wytrawne muffinki z sosem czosnkowo ziołowym

Kolacja
(serwowana)

Strogonow

130 zł./os.
(przewidywany czas trwania - do 10h)

Zupa
(do wyboru)

Kwaśnica
Żurek
Biała Polewka

Drugie Danie
(do wyboru)

Schab zapiekany pod pierzynką z warzyw, frytki, surówka z białej kapusty i koperku
Tradycyjny kotlet schabowy, ziemniaki tłuczone z cebulką i boczkiem, surówka polska

Napoje
(bez ograniczeń)

Woda z cytryną i miętą
Soki jabłkowy i pomarańczowy 100%
Kawa
Herbata
Coca- cola, Fanta, Sprite – 1l/osoba

Zimna płyta
(na stołach)
Półmiski wędlin
Domowe mięsa pieczone
Marynaty
Śledzie w śmietanie z jabłkiem
Tymbaliki
Galaretka z szynką i warzywami
Pasztet domowy
Sałatka serowa z selerem konserwowym
Wytrawne muffinki z sosem czosnkowo ziołowym

Kolacja 1
(do wyboru)

Filet drobiowy saute podany z opiekanymi ćwiartkami ziemniaczanymi
i zieloną fasolką szparagową
Pieczeń z karczku podana z ziemniakami i sałatką z gotowanej kapusty

Kolacja 2
Strogonow

150 zł./os.
(przewidywany czas trwania – do 15h)

Zupa
(do wyboru)

Kwaśnica
Żurek
Biała Polewka

Drugie Danie
(do wyboru)

Schab zapiekany pod pierzynką z warzyw, frytki, surówka z białej kapusty i koperku
Tradycyjny kotlet schabowy, ziemniaki tłuczone z cebulką i boczkiem, surówka polska

Zimna płyta
(na stołach)
Półmiski wędlin
Domowe mięsa pieczone
Marynaty
Śledzie w śmietanie z jabłkiem
Tymbaliki
Galaretka z szynką i warzywami
Pasztet domowy
Sałatka serowa z selerem konserwowym
Wytrawne muffinki z sosem czosnkowo ziołowym

Kolacja 1
(do wyboru)

Filet drobiowy saute podany z opiekanymi ćwiartkami ziemniaczanymi
i surówką z surowego buraka i orzechów
Medaliony wieprzowe w sosie musztardowo-cytrynowym z kopytkami i sałatą lodową
z francuskim sosem musztardowym

Kolacja 2
(do wyboru)

Pieczeń z karczku podana z ziemniakami i surówką z gotowanej kapusty
Szaszłyk mięsno-warzywny podany z kolorowym ryżem i sałatą lodową

Kolacja 3
Strogonow

Napoje
(bez ograniczeń)

Woda z cytryną i miętą
Soki jabłkowy i pomarańczowy 100%
Kawa
Herbata
Coca- cola, Fanta, Sprite – 1l/osoba

