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 Przeżyj najpiękniejszy dzień  

w swoim życiu  

w  

Dworze **** 

i  

zorganizuj z nami  przyjęcie weselne  

Twoich marzeń   

 Dwór**** to wyjątkowe miejsce, w którym organizujemy przyjęcia 

weselne do 100 osób w Oranżerii zabytkowego Dworu, 

otoczonego ogrodem z widokiem na stawy. 

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 do 100 osób 

Stoły prostokątne 

Serwowany obiad 

Bufet gorący 

Bufet z przystawkami 

Bufet z deserami 

Soki i napoje gazowane 

Kawa i herbata 

Dekoracja z żywych kwiatów na stołach 

Przywitanie Młodych chlebem i solą 

Wino musujące dla wszystkich Gości 

Seans w Ruskiej Bani i Balii z hydromasażem 

Dwa zabiegi w Spa dla Młodej pary 

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

Kolacja rocznicowa w restauracji Dworu**** 

Zniżka na kolejne przyjęcia organizowane w Kompleksie Dwór Droblin  

Profesjonalna opieka konsultanta 

Poprawiny od 90 zł/os. ( do 5 godzin) 

Nocleg dla Gości weselnych 95 zł/os. 

Oranżeria 
Oferta na rok 2019/2020 – 260 zł/os. 



Dwór Droblin | Droblin 80 | 21-542 Leśna Podlaska | Polska | +48 83 345 06 23 | recepcja@dworlubelskie.com | www.dwordroblin.pl 

I Danie 

Zupy (jedna do wyboru) 

Krem z białych warzyw z chipsem bekonowym i nutą oliwy truflowej 

Krem z zielonego groszku i cukinii, z ogórkiem i czarnuszką 

Rosół z domowym makaronem i julienie warzywnym 

II Danie 

Danie główne (jedno do wyboru) 

Pieczony łosoś, puree z kalafiora, fasolka szparagowa, sos maślano-cytrynowy 

Noga z kaczki, duszona kapusta, sos żurawinowy, ziemniaki z rozmarynem 

Lica wołowe duszone w winie, grillowane warzywa, puree ziemniaczane 

Polędwiczka wolno gotowana, pęczotto, sos demi -glace, glazurowane warzywa 
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Bufet ( czas uzupełniania do 4 godzin) 

Zupy 

Żurek na zakwasie z jakiem i białą kiełbasą 

Krem z pomidorów i pieczonej papryki 

Mięso/ryba 

Grillowane kotleciki schabowe z sosem rozmarynowym 

Udźce z kurczaka w sosie barbecue 

Łosoś w sosie maślano-cytrynowym ze szpinakiem 

Pikantne chili con carne 

Dodatki skrobiowe i warzywne 

Ziemniaki opiekane 

Warzywa gotowane z masełkiem  ziołowym  

Ryż z groszkiem i kukurydzą  

Marchewka duszona z tymiankiem i pomarańczą  

Bufet deserowy 

Mini tiramisu 

Czekoladowe brownie 

Sałatka owocowa 

Szarlotka 

Sałatki 

Plastry grillowanego pomidora z serem feta  

Kolorowe sałaty ze szpinakiem, chrupiącym boczkiem, gotowanym jajkiem i pomidorkami cherry  

Sałatka makaronowa z tuńczykiem i cukinią  

Sałatka z selera, orzechów włoskich z rodzynkami i jabłkiem  

Sałatka gyros 
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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. 

 

Zakąski Premium (wycena indywidualna) 

Pstrąg wędzony 

Pstrąg pieczony 

Ryby w galarecie 

Deska serów 

Befsztyk tatarski 

Carpaccio z polędwicy wołowej 

Tatar wołowy 

Inne na życzenie 
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Poprawiny 
 

(do 5 godzin)  

 

Zupa 

Danie gorące 

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 

 

 

 


