
Oferta Weselna 
na rok 20216

SALA WIDOKOWA

Od 181 do 220 osób
194 zł

Od 221 do 250 osób
184 zł 

+ stół wiejski gratis! 

Powyżej 251 osób
174 zł 

+ stół wiejski, rybny, owoce – gratis!

SALA WIDOKOWA
POPRAWINY 

od 60 zł od osoby

 • 6 dań gorących 

 •Deser

 • 12 przekąsek zimnych

 • Soki owocowe, woda mineralna 

 •Napoje gazowane

 •Bufet kawowy 
(kawa z ekspresu, 
herbata Dilmah)

 • 4 dania gorące

 • 10 przekąsek zimnych

 • Soki owocowe, woda mineralna 

 •Napoje gazowane

 •Bufet kawowy 
(kawa z ekspresu, 
herbata Dilmah)

1920
A.D.

SALA RUSTYKALNA

Minimum 120 osób
184 zł od osoby 

SALA RUSTYKALNA
POPRAWINY 

od 50 zł od osoby

 • 6 dań gorących 

 •Deser

 • 12 przekąsek zimnych

 • Soki owocowe, woda mineralna 

 •Napoje gazowane

 •Bufet kawowy 
(kawa z ekspresu, 
herbata Dilmah)

 • 4 dania gorące

 • 10 przekąsek zimnych

 • Soki owocowe, woda mineralna 

 •Napoje gazowane

 •Bufet kawowy 
(kawa z ekspresu, 
herbata Dilmah)

Od listopada do kwietnia 

oraz w dni powszednie i niedziele 

20 zł taniej.
dworbogucin.pl

Wesela w piątki – od min. 150 osób* 

Wesela w niedziele
oraz w dni powszednie – od min. 100 osób*

*dotyczy TYLKO SALI WIDOKOWEJ



W każdym pakiecie oferujemy: 
 • Chlebek na powitanie Młodej Pary 

 •Wino musujące na powitanie weselnych gości

 •Apartament dla Nowożeńców wyposażony w sejf 

 •Dekorację stołów weselnych – obrusy, pokrowce, serwetki, 
świeczniki

 •Możliwość organizacji ślubu w plenerze

 •Brak opłaty za tzw. „korkowe”

 •Możliwość modyfi kacji menu w dowolny sposób 
(osobne menu dla dzieci, wegetarian, osób będących na diecie)

 •Dwa place zabaw dla dzieci 

 •Możliwość skorzystania z altanek oraz ogródka 

 •Możliwość realizacji sesji zdjęciowej w malowniczym plenerze 
otaczającym lokal a także na łódkach 

 •Bezpłatny monitorowany parking na ponad 200 aut

 •Opłata ZAIKS

 •Obsługę kelnerską

 •Nieodpłatną klimatyzację sali weselnej

Orkiestra i obsługa techniczna: odpłatność 100 % z możliwością 
modyfi kacji menu do 50 % odpłatności

Dzieci do lat 3: bezpłatnie (nie mają własnego miejsca przy stole)

Dzieci w wieku 4 – 10 lat – płatność 50%

Za dodatkową opłatą proponujemy: 
(ceny mogą ulec zmianie)

Tort 

Ciasta 250 g /os (bufet szwedzki) 10 zł od osoby

Gościńce dla gości weselnych 15 zł od osoby

Gościńce dla gości weselnych z ciasta Zamawiającego 2 zł za szt. 

Owoce 250g/os (bufet szwedzki) 8 zł od osoby 

Palma owocowa rzeźby z owoców 750 zł 

Ułożenie palmy owocowej z owoców dostarczonych 
przez Zamawiającego 300 zł 

Stół wiejski z własnej wędzarni 150 dag /os
(schab, karczek,  kiełbasa wiejska, boczek, żeberka, szynka 
wędzona, smalec domowy, ogórki, chlebek wiejski ) 

10 zł od osoby 

Ułożenie stołu wiejskiego z produktów dostarczonych 
przez Zamawiającego 5 zł od osoby

Płonący udziec 200 dag/ os
(Udziec wieprzowy, żeberka, skrzydełka, karczek, ziemniaki 
opiekane lub kasza gryczana podane z sosem pieczeniowym)

15 zł od osoby

Stół rybny 150 dag /os
(Szczupak faszerowanym, pstrąg faszerowany, różyczki 
z łososia, dzwonki z karpia, szczupak, deska ryb wędzonych – 
pstrąg, łosoś, sum, karp )

10 zł od osoby

Beczka piwa Pilsner Urquell 30l 400 zł

Wysokie fl akony z żywymi kwiatami 400 zł

Kurtyna za Młodą Parą 250 zł 

Długi czerwony dywan 100 zł

Wódka 25 zł od osoby 

Wino 20 zł za butelkę 

Samochód 
dla Młodej Pary

Mercedes E-Klasa
500 zł

Mercedes E-Klasa Cabrio
600 zł

HOTEL
Nocleg dla gości weselnych

Pokój dwuosobowy ze śniadaniem
80 zł / os.

Pokój jednoosobowy ze śniadaniem
100 zł 

Dostawka w pokoju dwuosobowym
50 zł / os.

Bogucin 108 k/Lublina, T: +48 81 50 18 251 T: +48 663 046 131 
E: manager@dworbogucin.pl  dworbogucin.pl


