
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRZEŻYJ NAJPIĘKNIEJSZY DZIEŃ W SWOIM ŻYCIU 

W 

DWORZE DROBLIN 
I ZORGANIZUJ Z NAMI 

WESELE 
SWOICH MARZEŃ 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

W Oranżerii zabytkowego Dworu, otoczonego ogrodem z widokiem 

na stawy do 100 os. zapewniamy Państwu profesjonalną obsługę, 

która zadba o każdy szczegół przyjęcia weselnego.  

Menu specjalnie przygotowane na tę okazję przez Szefa Kuchni, 

 z pewnością przypadnie do gustu gościom przyjęcia.  

Oferujemy Państwu odpoczynek w komfortowych pokojach oraz 

możliwość korzystania z uroków pięknego otoczenia. 

 

 

 

Kontakt 

wesele@dworlubelskie.com 
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ORANŻERIA 

Stoły prostokątne 

Serwowany obiad 

Bufet gorący  

Bufet przystawek  

Bufet deserowy 

Soki i napoje gazowane 

Kawa i herbata  

Dekoracja z kwiatów 

Przywitanie Młodych chlebem i solą 

Wino musujące dla wszystkich gości 

Seans w Ruskiej Bani i Balii z hydromasażem dla Pary Młodej 

Dwa zabiegi w SPA dla Pary Młodej 

Kolacja rocznicowa w restauracji Dworu Droblin 

Zniżka na kolejne przyjęcia organizowane w Dworze Droblin 

Profesjonalna opieka konsultanta 

  

Oferta na rok 2020 – 260 zł/os 

Poprawiny: od 90 zł/os 

Nocleg dla gości weselnych: 95 zł/os 

Oferta na rok 2021 – 270 zł/os 

Poprawiny: od 90 zł/os 

Nocleg dla gości weselnych: 105 zł/os  



 
 

 

 

 

ŚLUB W PLENERZE 

 

Ceremonia ślubna w plenerze lub wnętrzach zabytkowego Dworu 

Śluby organizujemy na udekorowanym pomoście, na plaży, w 

otoczeniu starodrzewia lub w ogrodzie z widokiem na stawy i las. 

Dbamy o każdy detal, przygotowujemy dekoracje z żywych kwiatów i 

zapewniamy nagłośnienie oraz oprawę muzyczną na żywo. 

Organizowana przez nas ceremonia z całą pewnością pozostanie na 

długo zarówno w pamięci samej Pary Młodej, jak i wszystkich gości 

biorących udział w uroczystości 

  



 
 

 

 

MENU  

 
Zupy (jedna do wyboru)  

Krem z białych warzyw z chrustem bekonowym i nutą oliwy truflowej 

Krem z zielonego groszku i cukinii, z ogórkiem i czarnuszką 

Rosół z domowym makaronem i julienne warzywnym  

Danie główne (jedno do wyboru)  

Pieczony łosoś, puree z kalafiora, szparagi, 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, pęczakotto, sos demi -glace, glazurowane warzywa 

 

BUFET (czas uzupełniania – do 4 godzin) 

Zupy 

Żurek na zakwasie z jajkiem 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 na złoto 

Warzywa gotowane z masełkiem ziołowym 

Ryż z groszkiem i kukurydzą 

Marchewka duszona z tymiankiem i pomarańczą 



 
 

 

 

 

 

Bufet deserowy 

Aranżacja słodkiego bufetu oparta o moc pyszności takich jak: owoce filetowane, 

ciasta, babeczki, muffinki oraz słoje pełne żelków, cukierków, drażetek i lizaków. 

Przystawki  

Galantyna z kurczaka zagrodowego z pistacjami 

Polędwiczka wolno gotowana ze śliwką marynowaną w żubrówce 

Tatar ze śledzia 

Tortilla z grillowanym kurczakiem i sałatami 

Grillowana cukinia z ricotta i łososiem 

Sałatki 

Plastry grillowanego pomidora z serem feta 

Kolorowe sałaty ze szpinakiem, z chrupiącym boczkiem, gotowanym jajkiem  

i pomidorkami cherry 

Sałatka makaronowa z tuńczykiem i cukinią 

Sałatka z selera, orzechów włoskich, rodzynek i jabłek 

Sałatka gyros  
 

 
Menu przedstawione w ofercie jest przykładowe 
 


