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Przeżyj najpiękniejszy dzień  

w swoim życiu  

w  

Hotelu przy Dworze 

i  

zorganizuj z nami przyjęcie weselne  

Twoich marzeń   

 

 W Hotelu przy Dworze w przestronnej Sali biesiadnej 

organizujemy przyjęcia weselne do 300 osób. 

Zapewniamy Państwu profesjonalną obsługę, która zadba  

o każdy szczegół przyjęcia. Oferujemy odpoczynek  

w komfortowych pokojach oraz możliwość korzystania z uroków 

pięknego otoczenia. 
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Sala biesiadna 

Oferta na rok 2019 
90 – 150 osób:  185 zł/os. 

150 – 200 osób: 180 zł/os. 

Powyżej 200 osób: 175 zł/os. 

Sala do 300 osób 

Stoły prostokątne lub okrągłe 

5 dań gorących 

10 przystawek 

Soki i napoje gazowane 

Kawa i herbata 

Dekoracja z żywych kwiatów na stołach 

Dekoracja za Parą Młodą 

Rustykalny wystrój sali 

Przywitanie młodych chlebem i solą 

Wino musujące dla wszystkich Gości 

Seans w Ruskiej Bani i Balii z hydromasażem dla Młodej Pary 

Dwa zabiegi w Spa dla Pary Młodej 

Nocleg dla Pary Młodej 

Bon do Spa o wartości 300 zł do wygrania przez Gości weselnych podczas przyjęcia 

Kolacja rocznicowa w restauracji Dworu**** 

Promocyjne ceny organizacji przyjęcia weselnego do października do Wielkanocy 

Zniżka na kolejne przyjęcia organizowane w kompleksie Dwór Droblin 

Profesjonalna opieka konsultanta 

Poprawiny od 60 zł/os. ( do 5 godzin)  

Poprawiny pod Strzechą  od 70 zł/os. ( do 5 godzin)  

Nocleg dla Gości weselnych 70 zł/os. 
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Sala biesiadna 

Oferta na rok 2020 

90 – 150 osób:  195 zł/os. 

150 – 200 osób: 190 zł/os. 

Powyżej 200 osób: 185 zł/os. 

Sala do 300 osób 

Stoły prostokątne lub okrągłe 

5 dań gorących 

10 przystawek 

Soki i napoje gazowane 

Kawa i herbata 

Dekoracja z żywych kwiatów na stołach 

Dekoracja za Parą Młodą 

Rustykalny wystrój sali 

Przywitanie młodych chlebem i solą 

Wino musujące dla wszystkich Gości 

Seans w Ruskiej Bani i Balii z hydromasażem dla Młodej Pary 

Dwa zabiegi w Spa dla Pary Młodej 

Nocleg dla Pary Młodej 

Bon do Spa o wartości 300 zł do wygrania przez Gości weselnych podczas przyjęcia 

Kolacja rocznicowa w restauracji Dworu**** 

Promocyjne ceny organizacji przyjęcia weselnego do października do Wielkanocy 

Zniżka na kolejne przyjęcia organizowane w kompleksie Dwór Droblin 

Profesjonalna opieka konsultanta 

Poprawiny od 70 zł/os. ( do 5 godzin)  

Poprawiny pod Strzechą  od 80 zł/os. ( do 5 godzin)  

Nocleg dla Gości weselnych 80 zł/os. 
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Zupy (jedna do wyboru) 

Złocisty rosół z makaronem  

Zupa krem z białych warzyw  

Krem pomidorowy z bazylią 

Danie główne (jedno do wyboru)  

Klasyczny kotlet devolay z masełkiem, serem i ziołami w panierce 

Devolay Papaja 

Roladka schabowa z farszem grzybowym z boczkiem w sosie pieczeniowym 

Kotlet kijowski z serem i pieczarkami 

Kieszeń drobiowa ze szpinakiem i ricottą 

Szaszłyki drobiowo-wieprzowe 

Zrazy wieprzowe z sosem pieczeniowym 

Dodatki (jeden do wyboru) 

Ziemniaki z wody z koperkiem  

Ziemniaki opiekane 

Puree ziemniaczane 

Kluski śląskie 

Ryż z warzywami 

Kasza pęczak  

Kasza gryczana 

Kulki ryżowe 

Dodatki (jeden do wyboru)  

Bukiet surówek 

Colesław 

Surówka z czerwonej kapusty 

Surówka z marchewki 

Kapusta zakwaszana 

Kapusta zasmażana 

Mix sałat z winegretem lub śmietaną 

Buraczki na zimno lub ciepło 

 

 

Menu 
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Menu 

III Danie gorące (jedno do wyboru) 

Karczek marynowany w sosie staropolskim  

Karkówka w sosie śmietanowym 

Marynowana pierś kurczaka w sosie porowym 

Pieczeń ze schabu z sosie kurkowym  

Pieczona szynka z zasmażaną kapustą  

Bigos z mięsem i grzybami 

Podudzie nadziewane 

Ryba w sosie śmietanowym 

IV Danie gorące (jedno do wyboru) 

Forszmak drobiowy z zielonym groszkiem i warzywami 

Strogonof wieprzowy  

Kwaśnica na żeberku gotowana 

Zupa gulaszowa z zacierką 

V Danie gorące (jedno do wyboru) 

Barszczyk czerwony z pasztecikiem z ciasta półfrancuskiego  

Żurek na zakwasie z jajkiem i białą kiełbaską  
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Menu 

Przystawki (10 do wyboru) 

Tradycyjna sałatka jarzynowa,  

Gyros z kurczaka, 

 Mozzarella z pomidorem i bazylią,  

Sałatka ziemniaczana z bekonem,  

Sałatka brokułowa z prażonym słonecznikiem,  

Sałatka makaronowa z kurczakiem, cukinią i tuńczykiem,  

Sałatka królewska,  

Tradycyjny śledzik w oleju,  

Śledzik pod białą pierzynką (jabłko, cebula, śmietana),  

Tatar ze śledzia,  

Ryba w sosie greckim,  

Ryba z ananasem i nutą chili,  

Fileciki rybne marynowane w auszpiku,  

Ryba w sosie czosnkowym 

Śledź po litewsku, 

Ryba po japońsku,  

Patera wędlin swojskich,  

Galaretki drobiowe z warzywami,  

Ruloniki z szynki z musem chrzanowym,  

Terrina z kurczaka,  

Jajka garnirowane w szynce w sosie korniszonowym,  

Jajka faszerowane pstrągiem w sosie tatarskim,  

Kukułcze jaja, 

Ozorki w sosie chrzanowym,   

Nugetsy z kurczaka z sosem czosnkowym,  

Skrzydełka po diabelsku, 

Schab ze śliwką i morelą w galarecie,  

Smalec z ogórkiem kiszonym,  

Pieczarki faszerowane,  

Schab po warszawsku,  

Grillowany kurczak w sosie słodko kwaśnym,  

Tortilla z sałatami i kurczakiem  
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Menu 
Dodatkowo: 

 

Słodki stół 20 zł/os.: 

Aranżacja słodkiego bufetu oparta o moc pyszności takich jak: fontanna czekoladowa 

 z dodatkami, wybór owoców, ciasta, wieża z babeczkami,  

patery z muffinkami i słoje pełne: żelek, cukierków, drażetek oraz lizaków. 

Wiejski stół 25 zł/os.:  

Aranżacja stołu wiejskiego oparta o wyroby wędliniarskie produkowane według tradycyjnych 

receptur. Specjalnie przygotowany stół zastawiony mięsiwami, kiełbasą, kaszanką, 

salcesonem, szynką z nogą czy też swojskimi marynatami oraz wiejskim smalcem i chlebem 

własnego wypieku. 

Stół rozmaitości dla 100 osób 1200 zł (5 do wyboru) 

Pierogi ( 3 rodzaje), pyzy, kopytka, placki tarte, gołąbki, bigos, skrzydełka, żeberka w 

kapuście, kaszanka na gorąco, kura faszerowana. 

Pstrąg wędzony 20 zł/1 szt.  

Sugerowana ilość na 100 osób: 20 sztuk. 

Pstrąg pieczony na półmisku z ziemniakami i sałatą 28 zł/półmisek 

Sugerowana ilość na 100 osób: 15 sztuk. 

Indyk pieczony 8-10 kg: 450 zł/szt. 

Sugerowana ilość na 100 osób: 2 sztuki 

Zakąski Premium (cena ustalana indywidualnie) 

Ryby w galarecie 

Befsztyk tatarski 

Carpaccio z polędwicy wołowej 

Inne na życzenie 
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Poprawiny 

do 5 godzin 
 

Zupa (jedna do wyboru)  

Żurek z jajkiem i kiełbasą 

Kwaśnica na żeberku 

Rosół z makaronem 

Danie gorące serwowane w formie bufetu  

(jedno do wyboru) 

Karczek marynowany w sosie staropolskim  

Marynowana pierś kurczaka w sosie porowym 

Pieczeń ze schabu z sosie kurkowym  

Bigos z mięsem i grzybami 

Soki i woda 

Kawa oraz wybór herbat 

  

Kontakt 

+48 83 345-06-23 

wesele@dworlubelskie.com 

Prosimy o kontakt w godzinach 8:00 – 16:00 

 

 

 


