DWÓR SARMATA
OBIEKT PRZEZNACZONY DO ORGANIZACJI IMPREZ
Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą weselną!
DWÓR SARMATA to wymarzone miejsce do zorganizowania przyjęcia weselnego
Klimatyczne wnętrza, bogato zastawione stoły, miła i pomocna obsługa
Sprawimy, że ta wyjątkowa uroczystość na zawsze pozostanie w Państwa pamięci.
Gwarantujemy znakomitą kuchnię przygotowywaną na miejscu, inspirowaną przepisami
tradycyjnej kuchni polskiej. Dania są podawane na drewnianych, ręcznie robionych stołach
przykrytych białymi, lnianymi obrusami.
Serwowane są wyłącznie na oryginalnej glinianej, bolesławieckiej zastawie.
Dysponujemy ORYGINALNYM obiektem i staropolsko urządzoną salą!

SALA DWORU SARMATA

– 200 MIEJSC /MIN.100 OSÓB *

Sala jest ogrzewana, klimatyzowana, posiada imponujące wejście główne oraz wyjście na
taras i część ogrodową.
W części piwnicznej znajdują się toalety i szatnia.
Obiekt jest przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych.

ORGANIZUJĄCYM PRZYJĘCIE WESELNE ZAPEWNIAMY
Przygotowanie sali weselnej w układzie stołów biesiadnych dostosowanych do Państwa potrzeb
Wybór kolorystyki serwetek i innych akcentów
Dekorację podkreślającą stół główny
Powitanie Pary Młodej chlebem weselnym
Powitanie lampką wina musującego Gości weselnych
Szeroką ofertę dań i przekąsek, z których możecie Państwo skomponować MENU WESELNE wg własnych
upodobań
Doświadczony personel i fachową obsługę zawsze miłą i pomocną
Serwis schładzania i roznoszenia alkoholu weselnego – nie pobieramy opłaty korkowej
Duży parking
Zadaszony taras z ławami i stołami do dyspozycji Gości
Rozległy i bezpieczny teren zielony
Plac zabaw dla najmłodszych
Grill zewnętrzny
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Proponujemy Państwu wesela w dwóch wariantach:
TRADYCYJNE WESELE
WESELE STAROPOLSKIE
W kalkulacji imprezy dzieci traktujemy w sposób szczególny:
- do 3 roku życia - bezpłatnie
- do 12 roku życia - 50% rabatu

TRADYCYJNE WESELE
Tradycyjne powitanie chlebem i solą oraz toast z winem musującym
Uroczysty obiad podawany w formie serwowanej lub półmiskowej: zupa, danie główne w kompozycji
dodatków ciepłych oraz zestaw surówek
Trzy kolejne kolacje serwowane w trakcie przyjęcia
Bogaty wybór przystawek na stołach Gości, wśród których nie zabraknie tradycyjnych specjałów oraz
różnych przekąsek w nowoczesnym wydaniu
Bufety z ciastami własnego wypieku oraz owocami
Stół kawowo-herbaciany do dyspozycji na Sali
Napoje chłodzące butelkowane (coca-cola, fanta, sprite), woda gazowana
Soki lub kompoty naturalne z sezonowych owoców oraz woda mineralizowana z cytryną w dzbankach

STAROPOLSKIE WESELE
Powitanie Pary Młodej chlebem i solą
Staropolskim zwyczajem witamy Gości Weselnych lampką wina musującego
Uroczysty obiad: zupa, danie główne w kompozycji dodatków ciepłych oraz zestaw surówek
Deser serwowany
Atrakcja kulinarna w postaci dania płonącego serwowana na Sali przez naszych kucharzy
TORT płonący serwowany Gościom około północy
Dwie kolejne kolacje serwowane do stołów
Na stołach weselnych: półmiski mięs pieczonych, przekąsek rybnych, galaret i galantyn, sałatek
Bufety z ciastami własnego wypieku oraz owocami
Stół kawowo-herbaciany do dyspozycji na Sali
Napoje chłodzące butelkowane (coca-cola, fanta, sprite), woda gazowana
Soki lub kompoty naturalne z sezonowych owoców oraz woda mineralizowana z cytryną w dzbankach
WSZYSTKIE PRZYSTAWKI, SAŁATKI I NAPOJE UZUPEŁNIANE SĄ NA BIEŻĄCO
OPCJONALNIE ZAPEWNIAMY DANIA WEGETARIAŃSKIE ORAZ DANIA DLA DZIECI

ATRAKCJE KULINARNE dodatkowo płatne
Stół wiejski
Deska szlachecka (płonące danie serwowane na sali przez kucharzy)
Udziec wieprzowy (płonące danie serwowane na sali przez kucharzy)
Bukiet z grilla – grill rozpalany na zewnątrz w trakcie trwania przyjęcia
Prosię pieczone w całości z kaszą
ATRAKCJE DESEROWE
Stół deserowy - fontanna czekoladowa, owoce żelowane, desery w pucharkach
Fontanna czekoladowa z owocami
Kolorowe desery w pucharkach
Lody z owocami sezonowymi/Lody waniliowe z gorącymi malinami
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PROMOCJE WESELNE
Promocja 1 WESELA LAST MINUTE
Od momentu zaręczyn do ślubu upływa zazwyczaj kilkanaście miesięcy lub nawet kilka lat.
Bywa jednak, że to wyjątkowe wydarzenie chcemy przeżyć już teraz – bez
wielomiesięcznych przygotowań!
Naszą ofertę kierujemy do Par planujących uroczystość maksymalnie do 6 miesięcy od
daty rezerwacji.
Zalety oferty „WESELE LAST MINUTE”:
CENA ZA OSOBĘ POMNIEJSZONA O 20 ZŁ I DESER SERWOWANY GRATIS!
Regulamin:
1. Minimalna liczba osób na przyjęcie weselne - 70 os.
2. Promocje nie łączą się wzajemnie.
3. W sprawie szczegółowej oferty oraz potwierdzenia aktualnej dostępności promowanych przez
nas terminów, prosimy o kontakt pod nr tel. 609-40-10-46 lub kontakt@dworsarmata.pl
Promocja 2 PIĄTKI I NIEDZIELE Z RABATEM
lub inny dzień tygodnia wyłączając soboty.
Chcesz wziąć ślub latem, ale wszystkie soboty są już zajęte?
Zorganizuj wesele w piątek lub niedzielę, to doskonałe rozwiązanie aby wynająć salę w
pięknym miejscu i jednocześnie nie czekać wiele miesięcy na wolny termin
Co zyskasz organizując ślub w niedzielę lub inny dzień tygodnia ?
CENA ZA OSOBĘ POMNIEJSZONA O 20 ZŁ
Regulamin:
1. Promocje nie łączą się wzajemnie.
2. Minimalna liczba osób na przyjęcie weselne - 70 os.
3. Promocji podlega wesele organizowane w piątek i niedzielę oraz każdy dzień tygodnia oprócz soboty
4. Promocja nie dotyczy terminów „specjalnych” np. Sylwester, tzw. długie weekendy i inne święta.
5. Informacje dotyczące szczegółowej oferty oraz terminów „specjalnych” otrzymają Państwo pod
naszym nr telefonu 609-40-10-46 lub kontakt@dworsarmata.pl
Promocja 3 HIT SEZONU!
Zorganizuj wesele w miesiącach od listopada do końca marca, a otrzymasz od nas
10% RABATU OD CENY PODSTAWOWEJ I DESER SERWOWANY GRATIS!
Regulamin:
1. Promocje nie łączą się wzajemnie.
2. Minimalna liczba osób na przyjęcie weselne - 100 os.
3. Szczegółową ofertę oraz dostępne terminy poznacie Państwo kontaktując się z nami pod nr telefonu:
609-40-10-46 lub kontakt@dworsarmata.pl

UWAGA: Wszystkie promocje dotyczą wyłącznie osób pełnopłatnych
Obowiązują tylko te promocje, które zostały pisemnie potwierdzone w umowie weselnej.
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OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI WESELA
1.Zapewniamy możliwość dokonania wstępnej rezerwacji terminu przyjęcia, ważnej przez 7 dni.
2.Po podjęciu decyzji o organizacji przyjęcia weselnego w Dworze Sarmata strony podpisują zobowiązującą
umowę, popartą wpłaceniem zadatku
3.Zadatek jest bezzwrotny i zaliczany na poczet płatności za przyjęcie. Istnieje możliwość odpisania umowy
(cesji) na dane innej osoby, wskazanej przez zamawiającego.
4.Na 30 dni przed planowanym przyjęciem weselnym następuje ustalenie menu z managerem oraz
rozliczenie 50% wartości umowy. Pozostała należność płatna jest na minimum 3 dni przed przyjęciem.
5.Ostateczna ilość osób oraz wszelkie zmiany powinny być potwierdzone najpóźniej 7 dni przed
uroczystością. W przypadku niedotrzymania wymienionego terminu zamawiający obciążony zostanie
zgodnie ze złożonym zamówieniem.

Zapraszamy Państwa do kontaktu i ustalenia spotkania, na którym będziemy mogli
zaprezentować nasz obiekt, szczegółową ofertę, przedstawić dostępne terminy oraz odpowiedzieć
na dodatkowe pytania.
Warunkiem rezerwacji terminu i realizacji wesela jest zaakceptowanie warunków i
podpisanie wiążącej strony umowy.
Wszelkich szczegółowych informacji udziela:
Manager MAGDALENA TUSZYŃSKA
tel. 609 40 10 46
e-mail: kontakt@dworsarmata.pl
www.dworsarmata.pl

Organizując uroczystość weselną w DWORZE SARMATA możecie Państwo
być pewni, że dokonaliście najlepszego wyboru!
ZAPRASZAMY!

str. 4

