
 

 

 

 

 

 

PRZEŻYJ NAJPIĘKNIEJSZY DZIEŃ W SWOIM ŻYCIU 

I ZORGANIZUJ Z NAMI 
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Oferta obowiązuje od listopada do marca. 

 

 

Kompleks Dwór Droblin | Droblin 80 | 21-542 Leśna Podlaska | Polska  
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W przestronnej, rustykalnej  Sali Biesiadnej, organizujemy 

przyjęcia weselne do 300 osób 

Zapewniamy Państwu profesjonalną obsługę, która zadba o każdy 

szczegół przyjęcia.  

Oferujemy Państwu odpoczynek w komfortowych pokojach oraz 

możliwość korzystania z uroków pięknego otoczenia. 

 

 

Kontakt 

wesele@dworlubelskie.com  

mailto:wesele@dworlubelskie.com


 

 

Oferujemy: 

Sala od 100 do 300 os. 

Stoły prostokątne i okrągłe 

5 dań gorących 

10 przystawek 

Pieczywo 

Soki i napoje gazowane 

Kawa i herbata 

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 

Nocleg dla Pary Młodej 

Kolacja rocznicowa w restauracji Dworu Droblin 

Zniżka na kolejne przyjęcia organizowane w kompleksie Dwór Droblin 

Profesjonalna opieka konsultanta 

 

2020 rok: 170 zł/os. 

Poprawiny: 50 zł/os. 

Nocleg dla Gości Weselnych: 60 zł/os. 

2021 rok: 185 zł/os.  

Poprawiny: 60 zł/os. 

Nocleg dla Gości Weselnych: 70 zł/os. 

Dzieci do lat 10: 50% ceny 

Dzieci do lat 4: gratis  



 

 

 

MENU 

Zupa (jedna do wyboru) 

Rosół z kury z makaronem 

Zupa krem z białych warzyw z rukolą i chrustem bekonowym 

Krem z pomidorów i grillowanej papryki 

Krem grzybowy z grzankami i natką pietruszki 

Zupa porowa z mięsem 

Danie główne (jedno do wyboru) 

Roladka schabowa z farszem grzybowym i boczkiem w sosie pieczeniowym 

Polędwiczka pieczona w tymianku z sosem kurkowym 

Kotlet kijowski z serem i pieczarkami 

Kieszeń drobiowa ze szpinakiem i ricottą 

Filet z kurczaka, zapiekany z serem 

Dodatki (jeden do wyboru) 

Młode ziemniaki z koperkiem 

Ziemniaki opiekane 

Piure ziemniaczane 

Kluski ziemniaczane 

Kasza pęczak 

Kasza gryczana 

 



 

 

Dodatki (jeden do wyboru) 

Colesław 

Surówka z czerwonej kapusty 

Kapusta zakwaszana 

Czerwona kapusta duszona 

Mix sałat z vinegret lub śmietaną 

Buraczki na zimno lub ciepło 

III Danie gorące na półmisku (jedno do wyboru) 

Szaszłyki drobiowo-wieprzowe 
 

Żeberka barbeque 

Karczek marynowany w sosie staropolskim/śmietanowym 

Marynowana pierś kurczaka w sosie porowym 

Grillowane kotleciki schabowe w sosie rozmarynowym 

Udziec z kurczaka 

IV Danie gorące (jedno do wyboru) 

Forszmak drobiowy z warzywami 

Strogonof wieprzowy 

Zupa gulaszowa 
  

Flaki wieprzowo -drobiowe  
 

Chili Con-Carne 

V Danie gorące (jedno do wyboru) 

Barszcz czerwony z pasztecikiem z ciasta półfrancuskiego 

Żurek na zakwasie z jajkiem i białą kiełbaską  
 

Kwaśnica na żeberku 



 

 

Sałatki (trzy do wyboru) 

Tradycyjna sałatka jarzynowa 

Gyros z kurczaka 

Mozzarella z pomidorem i bazylią 

Sałatka brokułowa z prażonym słonecznikiem 

Sałatka śródziemnomorska z tuńczykiem  

Sałatka nicejska 

Koktajl drobiowy  

Sałatka Cezar  

Sałatka z pieczonych warzyw z balsamicznym vinegret 

Sałatka z burakiem, brokułem, fetą i sosem vinegret 

 

Ryba (dwie do wyboru) 

Tradycyjny śledź w oleju 

Śledź po polsku  

Śledź po litewsku 

Tatar ze śledzia 

Rolmopsy 

Ryba w sosie greckim 

Ryba z ananasem i nutą chili 

Ryba w sosie czosnkowym 

Ruloniki rybne z cukinią w sosie maślano-cytrynowym 

Roladka tramezzino z łososiem 



 

 

 

Przystawki (dwie do wyboru) 

Tortilla z kurczakiem 

Nuggets z sosem czosnkowym 

Skrzydełka po diabelsku 

Grillowany kurczak w sosie słodko–kwaśnym 

Galaretki drobiowe z warzywami 

Terina z kurczaka zagrodowego 

 

Przystawki (trzy do wyboru) 

Półmisek wędlin swojskich 

Ruloniki z szynki z musem chrzanowym 

Polędwiczka wolno gotowana w sosie tatarskim 

Jajka faszerowane musem pstrąga w sosie tatarskim 

Ozorki w sosie chrzanowym 

Smalec z ogórkiem kiszonym 

Półmisek marynat  

Roladka tramezzino z kaczką 

Schab ze śliwką i morelą w galarecie 

Schab po warszawsku 

Tortilla warzywna 

Grillowany pomidor z fetą  

Tradycyjna galaretka wieprzowa 

 



 

 

Nasze sugestie 

 

Menu I 

Zupa krem z białych warzyw /rukola/chrust bekonowy 

Roladka schabowa/sos pietruszkowy/piure ziemniaczano -marchewkowe/fasolka 
szparagowa 

Filet z kurczaka/kluseczki ziemniaczane/mix sałat z vinegret 

Strogonof 

Kwaśnica na żeberku 

 

Menu II 

Krem z pomidorów i grillowanej papryki/grzanki czosnkowe  

Kurczak gratin/sos ogórkowy/piure ziemniaczane/grillowana cukinia, marynowana 
rzodkiewka 

Kotleciki w sosie rozmarynowym/kasza gryczana/Colesław 

Forszmak 

Żurek 

 

Menu III 

Rosół z kury/makaron 

Grillowane kotleciki schabowe/sos pieczeniowy/piure z zielonym groszkiem/ 
kalafior/marchewka/brokuł 

Udziec z kurczaka/ryż z warzywami  

Flaki wołowo-drobiowe  

Barszcz czerwony z pasztecikiem z ciasta półfrancuskiego 

 



 

 

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 wieprzowa w sosie kurkowym 

Bigos z mięsem i grzybami 

Soki, woda 

Kawa oraz wybór herbat 

 

Nasze propozycje* 

Bufet słodkości 

Aranżacja słodkiego bufetu oparta o moc pyszności takich jak: fontanna 

czekoladowa z dodatkami, owoce, ciasta, babeczki, muf finki oraz słoje pełne 

żelków, cukierków, drażetek i lizaków. 

Wiejski stół 

Aranżacja stołu wiejskiego oparta o wyroby wędliniarskie produkowane według 

tradycyjnych receptur. 

Stół rozmaitości 

Pierogi (trzy rodzaje), gołąbki, bigos, skrzydełka, żeberka 

Pstrąg wędzony, Pstrąg pieczony 

*wymagana rezerwacja miesiąc przed przyjęciem. Zastrzegamy możliwość odmowy realizacji zamówienia 


