OFERTA
WESELNA
ROK 2022
TEN DZIEŃ BĘDZIE
NAJPIĘKNIEJSZYM DNIEM...

LEŚNY OŚRODEK SZKOLENIOWY
W PUSZCZYKOWIE
tel. 61 8-194-647
puszczykowo@poznan.lasy.gov.pl
www.osrodek-puszczykowo.pl

TRADYCYJNE WESELE
Leśny Ośrodek Szkoleniowy w Puszczykowie
to idealne miejsce w okolicy Poznania na wyjątkowe
wydarzenie jakim jest Państwa wesele.
Klimatyczne sale, pyszna kuchnia - spełniająca oczekiwania
najbardziej wysublimowanego podniebienia i położenie Ośrodka w
sercu Wielkopolskiego Parku Narodowego, nad samą rzeką Wartą
sprawią, że będzie to idealne miejsce na zorganizowanie
tego najważniejszego w życiu wydarzenia.
Marzycie Państwo o ceremonii ślubnej
perfekcyjnej pod każdym względem?
To zapraszamy!
Wieloletnie doświadczenie w organizacji uroczystości weselnych sprawia,
że żadne tradycja w nowoczesnym wydaniu nie jest nam obca.
Doświadczony i pełen dobrej energii Zespół uśmiechniętych ludzi zapewni
Państwu nie tylko profesjonalne przygotowanie uroczystości, ale
także zrealizuje najśmielsze i najbardziej wyszukane pomysły.
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WESELE W PLENERZE
Piękne otoczenie lasu i rzeki Warty to nie tylko idealne miejsce na sesję
ślubną, ale także na ceremonię zaślubin, czy przyjęcie weselne
zorganizowane w ogrodzie, w sercu Wielkopolskiego Parku Narodowego.

Ponieważ wyznajemy zasadę, że każdą ofertę dostosowujemy do
indywidualnych potrzeb naszych Gości - wierzymy, że wspólnie
wypracujemy propozycję spełniającą Państwa oczekiwania.
Zajmiemy się wszystkim - od ustalenia charakteru
uroczystości i menu, aż po dekoracje i wynajem namiotu.

NOCLEGI
Na dobry początek Młoda Para
otrzyma od Nas w prezencie nocleg w komfortowym apartamencie.
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Gościom weselnym oddajemy 35 przytulnie urządzonych
pokoi, zarówno w standardzie jak i w podwyższonym standardzie.

CENNIK NOCLEGÓW
Dla grupy poniżej 20 osób nocujących:
Pokój 1- osobowy standard – 130 zł
Pokój 2- osobowy standard – 160 zł
Pokój 3- osobowy standard – 220 zł
Pokój 2- osobowy podwyższony standard – 180 zł
Pokój 3- osobowy podwyższony standard – 250 zł
Dla grupy powyżej 20 osób nocujących:
Pokój 1- osobowy standard – 125 zł
Pokój 2- osobowy standard – 150 zł
Pokój 3- osobowy standard – 210zł
Pokój 2- osobowy podwyższony standard – 170 zł
Pokój 3- osobowy podwyższony standard – 220 zł
INFORMACJE DODATKOWE:
1. Cena noclegu zawiera 8% podatku VAT - rabat dot. płatności z góry.
2. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 w dniu przyjazdu, do godziny
11:00 w dniu wyjazdu. Istnieje możliwość bezpłatnego wydłużenia
doby hotelowej do godziny 13:00.
3. Cena noclegu zawiera cenę śniadania w wysokości 25,00zł/os.
4. Śniadanie serwowane jest od godziny 8:00 do godziny 10:00 lub w innych
uzgodnionych godzinach.
5. ZNIŻKI dla dzieci:
- dzieci do lat 3 (jeśli nie zajmują osobnego łóżka) - nocleg bezpłatny,
- dzieci do lat 7 - nocleg płatny, a śniadanie 1/2 ceny.
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SALA BANKIETOWA
Ośrodek dysponuje dwoma przyległymi do siebie salami.
Podczas uroczystości weselnych w Naszych klimatyzowanych salach
może się bawić jednocześnie do 120 osób.
1 sala: 60 osób

1 sala: 40 osób

1 sala: 50 osób

2 sale: 120 osób

2 sale: 90 osób

2 sale: 110 osób

DEKORACJA SALI
W cenie uroczystości zapewnimy Państwu - wykonaną
z największą starannością - podstawową dekorację sal weselnych.
W skład oferowanych dekoracji wchodzą m.in.:
- eleganckie nakrycie stołów,
- eleganckie nakrycie bufetu,
- białe, bankietowe pokrowce na krzesła,
- świeże kwiaty w wybranym kolorze,
- serwetki i bieżniki w wybranym kolorze,
- świece w wybranym kolorze,
- dekoracja sali tanecznej w wybranym kolorze ( balony )
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PROPOZYCJE MENU
WARIANT I
PODSTAWOWY - CENA 200,00 ZŁ/OS
Przywitanie Młodej Pary chlebem i solą
Toast dla wszystkich Gości

OBIAD
ZUPA
1 porcja na osobę
1 zupa do wyboru:

Tradycyjny rosół z makaronem
Zupa porowa z grzanką czosnkową
Krem z pieczonych, białych warzyw
Krem ze świeżych pomidorów z łezką śmietany (sezonowo)
MIĘSA
2,5 porcji na osobę
5 rodzajów do wyboru:

Zraz wieprzowy
Udko z kaczki w sosie chrzanowo- żurawinowym
Kotlet Wiktoriat (schab, pieczarki, cebulka )
Roladki drobiowe - faszerowane, otulone sosem pieczarkowym
Sznycel wieprzowy z warzywami
Kotlet drobiowy po lwowsku
Kotlet schabowy po królewsku ( ser, szynka)
Rolada wieprzowa otulona boczkiem, faszerowana suszoną śliwką i serem
cammembert
Karczek pieczony, marynowany w ziołach i czosnku
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Pieczeń z karkówki
Roladki z karkówki faszerowane mięsem i pieczarkami
Kotlet de volaille
Udka drobiowe w sezamie
Filet drobiowy panierowany w płatkach migdałów
Dorsz saute w sosie francuskim
DODATKI
3 rodzaje do wyboru:

Ziemniaki gotowane/ ziemniaki puree
Frytki/ talarki/ ćwiartki
Pyzy
Kluski śląskie/ półfrancuskie
Ryż
Sos pieczeniowy/pieczarkowy/ ziołowy/śmietanowy/grzybowy - do wyboru
JARZYNY
1,5 porcji na osobę
Bukiet czterech (lub pięciu) różnorodnych surówek,
w tym dwie jarzyny serwowane na ciepło

DESER
1 rodzaj do wyboru:

Deser lodowy z owocami i bitą śmietaną
Szarlotka na ciepło z gałką lodów waniliowych
Sernik domowy z malinowym musem
Panna Cotta z musem z owoców leśnych

BUFET KAWOWO-HERBACIANY
Różnorodny wybór - bez ograniczeń
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ZIMNY BUFET
4 porcje na osobę
5 rodzajów do wyboru:
Schab pieczony ze śliwką
Schab pieczony z masłem chrzanowym lub schab po warszawsku
Roladka wieprzowa z farszem mięsno-warzywnym
Roladka drobiowa z nadzieniem leśnym
Szparagi w otulinie z łososia
Pasztet domowy z żurawiną
Galarciki drobiowe
Śledź w oleju z cebulką
Jajko w otulinie łososiowej
Pstrąg w galarecie
Pierś z indyka nadziewana brzoskwiniami

SAŁATKI
1 porcja na osobę
2 rodzaje do wyboru:

Sałatka tradycyjna jarzynowa
Sałatka grecka z serem feta i oliwkami
Sałatka hawajska z ryżem, kurczakiem i ananasem
Sałatka niemiecka
Sałatka z makaronem w kształcie ryżu z wędzonym kurczakiem
Pieczywo
Masło

DANIE NA KONIEC
1 porcja na osobę

Barszcz czerwony z pasztecikiem mięsnym lub grzybowym

CZAS TRWANIA UROCZYSTOŚCI - do godz. 2.00
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WARIANT II
OPTYMALNY - CENA 250,00 ZŁ/OS
Przywitanie Młodej Pary chlebem i solą
Toast dla wszystkich Gości

OBIAD
ZUPA
1 porcja na osobę
1 zupa do wyboru:

Tradycyjny rosół z makaronem
Zupa porowa z grzanką czosnkową
Zupa cebulowa po francusku z grzankami
Krem szparagowy z groszkiem ptysiowym
Zupa andaluzyjska z mozzarellą
MIĘSA
2,5 porcji na osobę
6 rodzajów do wyboru:

Udko panierowane po wiedeńsku
Rolada z indyka w sosie serowym
Dorsz po włosku zapiekany z żółtym serem
Kotlet schabowy z pieczarkami
Pierś lub udko z kaczki w sosie chrzanowo-żurawinowym
Tradycyjny zraz wieprzowy
Filet z łososia po litewsku
Sandacz duszony w sosie porowym
Polędwica wieprzowa w sosie szałwiowo-podgrzybkowym
Schab panierowany z serem i szynką /szwajcar/
Kotlet de volaille
Leśny Specjal - medaliony z polędwicy wieprzowej w sosie grzybowym
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Pieczeń z karkówki szpikowana boczkiem
Polędwica w sosie kurkowo- śmietanowym
Pieczeń po cygańsku
Pieczeń karkowa faszerowana mielonym mięsem
Kotlet po kupiecku /z suszonymi grzybami/
Rolada drobiowa faszerowana serem bree

DODATKI
3 rodzaje do wyboru:

Ziemniaki z koperkiem/puree ziemniaczane
Pyzy drożdżowe
Kluski śląskie/ półfrancuskie
Frytki/ talarki/ ćwiartki
Krokiety ziemniaczane
Ryż
Sos pieczeniowy/pieczarkowy/ ziołowy/śmietanowy/grzybowy - do wyboru

JARZYNY
1,5 porcji na osobę
5 rodzajów do wyboru:

Surówka z kapusty pekińskiej
Surówka z kapusty czerwonej z jabłkami
Surówka z buraczków
Surówka z selera z brzoskwinią
Surówka z białej kapusty i marchwi posypana kolorowym pieprzem
Surówka z marchewki i jabłka
Buraczki zasmażane
Marchewka po parysku
Groszek z marchewką
Różyczki kalafiorowe z płatkami migdałów
Modra kapusta - duszona w aromatycznych rodzynkach
Kapusta biała gotowana
Brokuły z sosem curry
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DESER
1 rodzaj do wyboru:

Deser lodowy z owocami i bitą śmietaną
Szarlotka na ciepło z gałką lodów waniliowych
Sernik domowy z malinowym musem
Tiramisu
Beza Pavlova z bitą śmietaną i owocami sezonowymi
CIASTO
1 porcja na osobę
4 rodzaje do wyboru:

Sernik
Jabłecznik
Ciasto jogurtowe z musem malinowym
Ciasto czekoladowe z wiśniami
Babeczki kruche z kremem i owocami sezonowymi
Mufinki w różnych odsłonach
Kostka W-Z

BUFET KAWOWO-HERBACIANY
Różnorodny wybór - bez ograniczeń

OWOCE
na stole głównym lub bufecie, jako dekoracja
4 rodzaje owoców sezonowych
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ZIMNY BUFET
3 porcje na osobę
6 rodzajów do wyboru:

Pstrąg w zalewie cytrynowej
Łosoś w galarecie
Ryba po grecku
Rolada z kurczaka z leśnym nadzieniem
Jajko w szynce na jarzynowej sałatce
Szparagi w otulinie z wędzonego łososia
Galantyna z kurczaka z sosem tatarskim
Filet z indyka w maladze
Polędwica wieprzowa faszerowana suszonymi owocami
Rolada drobiowa z suszonymi pomidorami
Pierś z kaczki w sosie chrzanowym
Mus z indyka wypełniony farszem i aromatycznymi pistacjami
Schab po warszawsku
Schab ze śliwką
Pasztet wieprzowy z borówkami w żelu
SAŁATKI
1 porcja na osobę
2 rodzaje do wyboru:

Sałatka gyros z kurczaka
Sałatka meksykańska
Sałatka tradycyjna jarzynowa
Sałatka grecka z serem feta i oliwkami
Sałatka z makaronem w kształcie ryżu i wędzonym kurczakiem
Sałatka holenderska z konserwowym selerem
Pieczywo
Masło
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TORT WESELNY
1 porcja na osobę
- według zamówienia -

NOCNE ZAKOŃCZENIE DNIA
ZUPA
1 porcja na osobę
1 rodzaj do wyboru

Barszcz czerwony z pasztecikiem mięsnym lub grzybowym
Żurek po staropolsku na żytnim zakwasie
Bogracz wieprzowy - a'la gulaszowa

MIĘSA
1 porcja na osobę
3 rodzaje do wyboru

Udko z kurczaka po francusku
Kurczak aromatyczny z rożna
Strogonow wieprzowy
Szaszłyk z karkówki wieprzowej
Bigos po staropolsku
Golonka gotowana w towarzystwie kiszonej kapusty
Karkówka grillowana w marynacie z musztardy francuskiej

CZAS TRWANIA UROCZYSTOŚCI - do godz. 4.00
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WARIANT III
DE LUX - CENA 290,00 ZŁ/OS
Przywitanie Młodej Pary chlebem i solą
Toast dla wszystkich Gości

OBIAD
ZUPA
1 porcja na osobę
1 zupa do wyboru:
Tradycyjny rosół z makaronem
Bulion królewski
Krem z białych, palonych warzyw
Zupa cebulowa po francusku, z grzankami
Krem szparagowy z groszkiem ptysiowym
Krem borowikowy z natką pietruszki
Zupa andaluzyjska z serkiem mozzarella
Solferino z kurczakiem

MIĘSA
3 porcje na osobę
7 rodzajów do wyboru:

Udko panierowane po wiedeńsku
Kotlet de volaille
Łosoś na sosie beszamelowym
Pieczeń wieprzowa pikowana boczkiem
Kotlet schabowy z pieczarkami
Pierś lub udko z kaczki w sosie chrzanowo-żurawinowym
Sandacz duszony w śmietanie na aromatycznych warzywach
Dorsz w płatkach migdałów
Szwajcar - schab panierowany serem i szynką
Karkówka z pieczonymi jabłkami
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Bitki wołowe w sosie grzybowym na bazie żubrówki
Jagnięcina duszona w aromatycznym winie
Polędwiczki wieprzowe faszerowane oscypkiem
Sandacz duszony w porowym sosie z białym winem
Zraz wołowy zawijany
DODATKI
4 rodzaje do wyboru:

Ziemniaki/ puree
Pyzy drożdżowe
Kluski śląskie/ półfrancuskie
Frytki/ talarki ziemniaczane/ćwiartki
Krokiety ziemniaczane
Ryż
Gnocci szpinakowo-ziemniaczane
Kasza bulgur
Sos pieczeniowy/pieczarkowy/ ziołowy/śmietanowy/grzybowy - do wyboru

JARZYNY
2 porcje na osobę
6 rodzajów do wyboru:

Surówka z kapusty pekińskiej
Surówka z kapusty czerwonej z jabłkami
Surówka z buraczków
Surówka z selera z brzoskwinią
Surówka z kapusty pekińskiej
Surówka z marchewki i jabłka
Buraczki zasmażane
Różyczki kalafiorowe otulone płatkami migdałowymi
Kapusta biała zasmażana
Kapusta czerwona duszona
Marchewka po parysku
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Różyczki brokułowe serwowane w sosie curry
Fasolka szparagowa w masełkowej otulinie
Trio warzyw gotowanych

DESER
1 rodzaj do wyboru:
Beza Pavlova z bitą śmietaną i owocami sezonowymi
Deser lodowy z owocami i bitą śmietaną
Szarlotka na ciepło z gałką lodów waniliowych
Sernik domowy z malinowym musem
Ciasto dauglas z płatkami bezowymi i kremem mascarpone

CIASTO
2 porcje na osobę
5 rodzajów do wyboru:

Sernik
Jabłecznik
Ciasto brownie z frutti di bosco
Ciasto jogurtowe z malinowym musem
Ciasto czekoladowe z wiśniami
Kostka W-Z
Kostka słonecznikowa
Leśne runo z owocami granatu
Kruche babeczki otulone kremem i owocami sezonowymi

BUFET KAWOWO-HERBACIANY
Różnorodny wybór - bez ograniczeń
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OWOCE
na stole głównym lub bufecie - jako dekoracja
5 rodzajów owoców sezonowych

CIEPŁE DANIE
1 rodzaj do wyboru:
Boeuf Stroganów z wołowiny z kluseczkami
Żurek po staropolsku
Zupa gulaszowa
Kwaśnica na żeberkach
Golonka po bawarsku
Szaszłyk drobiowy z marynowanymi warzywami
Pieczywo

ZIMNY BUFET
3 porcje na osobę
6 rodzajów do wyboru:

Pstrąg w zalewie cytrynowej
Łosoś w galarecie
Ryba po grecku
Mus z indyka z farszem aromatyzowanym pistacjami
Jajko w szynce na jarzynowej pierzynce
Szparagi w otulinie z wędzonego łososia
Galantyna z kurczaka z sosem tatarskim
Filet z indyka w maladze
Rolada drobiowa z brokułami/ suszonymi pomidorami/papryką/pieczarkami
Filet z kaczki w sosie chrzanowo-żurawinowym
Polędwica wieprzowa faszerowana suszonymi owocami
Schab po warszawsku
Tatar wołowy z piklami i żółtkiem
Tatar z łososia z kaparami i sokiem z limonki
Vol-Au-Vent z leśnymi grzybami
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SAŁATKI
2 porcje na osobę
3 rodzaje do wyboru:

Sałatka lazurowa z serem pleśniowym
Sałatka gyros z kurczaka
Sałatka z blanszowanym brokułem, serem feta i jajkiem
Sałatka grecka z serem feta i oliwkami
Sałatka szwarcwaldzka z szynką i żółtym serem
Sałatka tradycyjna jarzynowa
Sałatka holenderska
Sałatka z makaronem w kształcie ryżu i wędzonym kurczakiem
Sałatka meksykańska z czerwoną fasolą
Pieczywo
Masło

TORT WESELNY
1 porcja na osobę
- według zamówienia -

DANIA NA KONIEC
ZUPA
1 porcja na osobę
1 rodzaj do wyboru

Barszcz czerwony z pasztecikiem mięsnym lub grzybowym
Żurek z białą kiełbasą
Flaczki wołowe
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MIĘSA
1 porcja na osobę
3 rodzaje do wyboru

Udko z drobiu po francusku
Kurczak aromatyczny z rożna
Boczek z chrupiącą skórką otulony kiszoną kapustą
Cukinia faszerowana kaszą i warzywami
Pstrąg pieczony, faszerowany kolorowymi warzywami

CZAS TRWANIA UROCZYSTOŚCI DO GODZ. 5:00.

INFORMACJE DODATKOWE
Zimne napoje dostarczone lub do nabycia w Ośrodku.
Alkohol dostarczony lub do nabycia w Ośrodku (wino musujące na toast
wliczone w cenę uroczystości),
Opłata za wniesienie własnego alkoholu tzw. "korkowe" 10zł/os.
Parking i szatnia dla Gości - bezpłatnie.
Obsługa wesela (DJ/Zespół/Fotograf/Kamerzysta - maksymalnie 4 os.)
- 50% stawki.
Dzieci do lat 3 - udział w uroczystości (bez zapewnienia odrębnego
menu) - bezpłatny.
Dzieci od 3 do lat 7 - udział w uroczystości (1/2 porcji ) - 50% stawki.
Tort na bazie kostek - dodatkowo płatny.
Istnieje możliwość wniesienia własnego tortu i ciast po okazaniu
dowodu zakupu.
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DODATKOWO PROPONUJEMY
Pieczone prosię serwowane przy ognisku

- 2.700 zł

Pieczony dzik serwowany przy ognisku

- 2.500 zł

Deska różnorodnych serów

- 100 zł/1 kg

Deska różnorodnych wędlin

- 110 zł/1 kg

Szynka pieczona w całości (min. 10 kg)

- 100 zł/1 kg

Dodatkowa porcja mięsa

- od 16 zł

Dodatkowa porcja ciasta

-

Rozstawienie i rozpalenie pochodni

Stół wiejski

od 6 zł

- 15 zł/1 szt./2 godz.

- według indywidualnych uzgodnień -
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POPRAWINY
Poprawiny, to świetna okazja, aby po weselnym szaleństwie jeszcze raz
wraz z rodziną i najbliższymi celebrować początek Nowej Drogi Życia
Młodej Pary.
Pozostając wiernym tradycji proponujemy Państwu zarówno smaczny obiad
z kawą i deserem na sali, jak również urocze spotkanie na świeżym
powietrzu, w wiacie grillowej, przy ognisku.
Ciesząc się, że mamy przyjemność Państwa gościć oferujemy organizację
poprawin w cenie już od 50zł/os.

Szczegóły chętnie
uzgodnimy z Państwem
podczas spotkania.

WWW. OSRODEK-PUSZCZYKOWO. PL

... PREZENT DLA MŁODEJ PARY ...
Dla wszystkich Nowożeńców, którzy zdecydują się powierzyć nam
organizację tego wyjątkowego dnia
przygotowaliśmy Kartę Podarunkową uprawniającą
do 50% zniżki na pobyt weekendowy
w Ośrodku Wczasowym "Leśna Przystań" w Rewalu.
Karta jest ważna 6 miesięcy, od dnia uroczystości.

Leśny Ośrodek Szkoleniowy
w Puszczykowie
tel. 61 8-194-647
puszczykowo@poznan.lasy.gov.pl
www.osrodek-puszczykowo.pl
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