
Propozycja organizacji
przyjęcia weselnego

Dwór Gogolewo

zabytkowy Dwór
klimat dawnych lat
atmosfera wnętrza
regionalne posiłki

 
świętuj razem z nami! 

 

www.dworgogolewo.pl
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świeżo i regionalnie

"Dworska kuchnia
wyróżnia się

intensywnymi
staropolskimi i

regionalnymi aromatami
jak i smakami,

przygotowywanymi 
 jedynie ze świeżych 
 produktów. Idealnie

potrafimy dopasować
menu pod naszych 

 gości." 

p. Elżbieta,
 Szefowa Dworskiej Kuchni 
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Pakiety na Wesele
Delektuj się smakami uroczystych posiłków

pakiet podstawowy

zupa

danie główne

deser

zimne przekąski

cena: 299,00 zł

wszystkie ceny podane brutto 

powitanie chlebem i solą oraz
szampanem
woda z cytryną i miętą
kawy parzone
herbaty smakowe
soki owocowe 
owoce sezonowe na paterze
obsługa kelnerska - 1 kelner na 15 gości
czas trwania imprezy do 4h

pakiet rozszerzony

przystawka
zupa
danie główne
deser
zimne przekąski
ciepła kolacja

cena: 399,00 zł

powitanie chlebem i solą oraz
szampanem
woda z cytryną i miętą
kawy parzone
herbaty smakowe
soki owocowe 
napoje gazowane 0,5 l/ os.
owoce sezonowe na paterze
obsługa kelnerska - 1 kelner na 15 gości
voucher dla Pary Młodej 
Apartament na Noc Poślubną
czas trwania imprezy do 6h

Wesele w Dworze
od 15  do 40 osób

Wesele w Sali Bankietowej
od 30  do 70 osób
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Menu pakiet podstawowy

zupa
 do wyboru 1 zupa 

krem z pomidorów z łezką śmietany  
oraz bazylią
krem z białych warzyw z ziarnami
słonecznika
rosół z domowym makaronem z
marchewką i pietruszką

drugie danie

do wyboru 4 gatunki / 2,5 porcji na osobę

karkówka z jabłkami zapiekana w winie
kieszonki z kurczaka z serem feta, szpinakiem,
suszonymi pomidorami
żeberka zapiekane w miodzie
kotlet schabowy
panierowane kąski z kurczaka 
papryki faszerowane warzywami 
filet rybny w ziołowej panierce

dodatki

do wyboru 3 rodzaje

ziemniaki z wody
ryż
kasza
pyzy
kopytka
ziemniaki puree
kluski śląskie 
sos

do wyboru 3 rodzaje

warzywa gotowane
surówka z białej kapusty 
mix sałat z pomidorem,
ogórkiem, czerwoną
cebulką, serem feta
kapusta kwaszona
gotowana
kapusta czerwona
gotowana

deser

kawa i herbaty smakowe
ciasto domowego wypieku 2 kawałki
na osobę

zimny bufet

wrapy z szynką parmeńską lu
wędzonym łososiem
deska serów z orzechami 
deska wędlin i suszonych kiełbas z
warzywami
sałatka grecka, z kurczakiem
barszcz czerwony z pasztecikiem
ciepłe bułeczki z masłem czosnkowy
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Menu pakiet rozszerzony

zupa
 do wyboru 1 zupa 

krem z pomidorów z łezką śmietany  
oraz bazylią
krem z białych warzyw z ziarnami
słonecznika
rosół z domowym makaronem z
marchewką i pietruszką

drugie danie

do wyboru 4 gatunki / 2,5 porcji na osobę

Kaczka pieczona w całości
karkówka z jabłkami zapiekana w winie
kieszonki z kurczaka z serem feta, szpinakiem,
suszonymi pomidorami
żeberka zapiekane w miodzie
policzki w sosie myśliwskim
polędwiczki w sosie kurkowym
papryki faszerowane warzywami 
filet rybny w ziołowej panierce

dodatki

do wyboru 3 rodzaje

ziemniaki z wody
ryż
kasza
pyzy
kopytka
ziemniaki puree
kluski śląskie 
sos

do wyboru 3 rodzaje

warzywa gotowane
marchewka z groszkiem 
mix sałat z pomidorem,
ogórkiem, czerwoną
cebulką, serem feta
kapusta kwaszona
gotowana
kapusta czerwona
gotowana

deser

kawa i herbaty smakowe
ciasto domowego wypieku 2 kawałki na osobę
deser lodowy z musem malinowym, śmietaną i
płatkami migdałowymi

zimny bufet

wrapy z szynką parmeńską lu
wędzonym łososiem
schab peklowany ze śliwką
barszcz czerwony z pasztecikiem
deski wędlin i serów z owocami
ciepłe bułeczki z masłem czosnkowy
sałata grecka, z kurczakiem
carpacio z buraka 
śledzik na zapiekanym ziemniaku

kolacja

golonka gotowana z kapustą 
pałki z kurczaka w ziołach zapiekane z
warzywami
grillowany filet z kurczaka z grzankami
czosnkowo – serowymi
leczo warzywne lub bigos
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Dodatkowe opcje
ognisko dla gości, candy bar - mnóstwo radości

Poprawiny 
ognisko z kiełbaskami

wiejski stół
grill party

dekoracje i zastawa
129,00 zł/os.

Noclegi 
pokoje z łazienkami
śniadanie w cenie
przedłużona doba 

40 miejsc noclegowych
149,00 zł/os./noc

Candy Bar:
deserki w słoiczkach
wypiekane ciastka

monoporcje
owocowe przekąski

69,00 zł/os.

kraftowe piwa dworskie 
regionalne nalewki
dworskie kwasy chlebowe
dworska wódka
piwniczne wino 
miody pitne

12,90 zł /0,5 l
39,00 zł /0,33 l

9,90 zł /0,33 l
59,00 zł /0,5 l

od 49,00 zł /butelka
39,00 zł/0,33 l

tort: lokalna cukiernia, cena za kilogram (+150,00 zł opłaty serwisowej)
 

od 99,00 zł

dekoracje florystki: kwiaty żywe, drewniane akcenty, światła, lampiony... od 999,00 zł

wszystkie ceny podane brutto
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Dodatkowe opcje
wynajem powierzchni do zaślubin i zabawy

Sala Bankietowa
wynajem sali do 4h

2999,00 zł
wynajem sali do 6h

3999,00 zł
dodatkowa godzina

599,00 zł 

Ślub plenerowy 
wynajem przestrzeni do

zaślubin do 3h, stolik,
krzesła,  godło, woda i

szklanki, lampiony

1999,00 zł

Zabytkowy Dwór 
wynajem 3 salonów do 4h

3999,00 zł
wynajem 3 salonów do 6h

5999,00 zł
dodatkowa godzina:

999,00 zł
 

Wynajem na wyłączność Kompleksu Dworskiego Dwór Gogolewo

wszystkie ceny podane brutto
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wynajem do 24 godz. (zamknięta brama dla odwiedzających i gości spoza listy Pary Młodej)
w ramach wynajmu 40 miejsc noclegowych w komfortowych pokojach
udostępniamy 3 salony w Zabytkowym Dworze, Jadalnię w Oficynie, Salę Bankietową
możliwość korzystania z Dworskiego Parku, namiotów eventowych, miejsc ogniskowych 
rozpalimy banię z hydromasażem oraz saunę suchą opalaną drewnem do 3 w nocy.
opieka Kustosza Dworu oraz Managera Obiektu
przygotujemy regionalne śniadanie do godziny 12:00
przedłużymy dobę hotelową do godziny 14:00 następnego dnia (opuszczenie pokoi)

9999,00 zł


