
Oferta weselna 2020/2021

Hotel Restauracja & Event



OFERTA WESELNA 

Jest nam niezmiernie miło i czujemy się zaszczyceni, że zechcieli 
Państwo wziąć pod uwagę organizację, tak ważnego dla Państwa 
wydarzenia, właśnie w naszym Pałacu Godętowo. Czujemy się 

wyróżnieni i pragniemy zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, 
aby sprostać Państwa oczekiwaniom i aby to przyjęcie pozostało

w pamięci Państwa oraz Państwa gości na wiele lat.

Nasz koordynator weselny, pomoże dokonać właściwych 
wyborów, doradzi i wesprze na każdym etapie planowania

i realizacji przyjęcia. 

Proponujemy Państwu realizację przyjęcia weselnego w wersji 
Pałacowej z możliwością rozszerzenia oferty o dodatkowe atrakcje.

Realizacje i informacje szczegółowe

 tel. 58/6779598, e-mail: events@palacgodetowo.pl 



Orientacyjna ilość osób

 Sala restauracyjna 

 Sala restauracyjna z patio

Stoły 
podłużne 

 stoły 
okrągłe

90 70 

Stoły 
podłużne 

 stoły 
okrągłe 

120 90 

Sala taneczna 



Oferta Weselna Pałacowa 
230 PLN / osoba 

 Menu dziecięce :
 Do lat 3 – bezpłatnie

 3-10 lat – 50%
 Powyżej 10 lat – 100% 

Menu dla obsługi technicznej :
Muzycy , dj, fotograf, kamerzysta, niania w cenie 125 PLN

Koszt organizacji przyjęcia weselnego obejmuje :
• Rezerwację obiektu w ustalonym zakresie oraz terminie,
• Apartament dla Pary Młodej gratis,
• 20% rabatu na pokoje dla gości weselnych, 
• Przywitanie chlebem i solą,
• Wino musujące na powitanie, 
• Delikatną dekoracje kwiatową,
• Elegancka zastawę stołowa,
• Wytworne menu, 
• Opiekę koordynatora weselnego,
• Subtelną i dyskretną obsługę,
• Możliwość organizacji sesji zdjęciowej                                                                  

w obiekcie i na terenie kompleksu pałacowo-parkowego,
• Bezpłatny parking,
• Zabawa weselna do 4:00, (każda następna godzina  koszt 500 PLN)



Wesele Pałacowe 
230 PLN / osoba

Przywitanie Młodej Pary chlebem i solą oraz toastu kieliszkiem wina musującego
Zupa 

Tradycyjny rosół z kury, podany z warzywami, mięsem oraz makaronem
Krem z warzyw 

Dania ciepłe powitalne  serwowane na półmiskach 
Pieczona kaczka na sosie żurawinowym

Grillowane polędwiczki w sosie borowikowym 
Tradycyjny de volaille z masłem i pieczarkami , roladka

Zrazy z karkówki w ciemnym sosie 
Grillowany łosoś na sosie szpinakowym

Dodatki
Ziemniaki gotowane z koperkiem

Chrupiące frytki
Zestaw surówek

Warzywa sezonowe
Zimna kolacja 
Rolady mięsne

Pasztet drobiowy 
Pstrąg w galarecie

Łosoś wędzony 
Tymbaliki z kurczaka

Sałatka z grillowanym kurczakiem
Sałatka grecka 
Tatar wołowy 

Pieczywo, masło
Ciepłe dania podawane do stołu

Zupa gulaszowa
Pikantne ćwiartki kurczaka

 golonka po bawarsku
Barszcz czerwony z pasztecikiem 

Napoje 
Kawa, herbata



Poprawiny Pałacowe 
110 PLN / osoba

Zupa 
Tradycyjny żurek z jajkiem i biała kiełbasa 

Dania mięsne na półmiskach 
Kotlet drobiowy 

Polędwiczki nadziewane chrzanem na sosie ogórkowym 
Kotlet mielony 

Dodatki
Ziemniaki gotowane z koperkiem

Zestaw surówek
Zimna kolacja 

Sałatka rozmaitości z kurczakiem 
Sałatka grecka 

Pieczywo, masło
Oraz półmiski mięs które pozostały z wesela 

Napoje 
Kawa, herbata

Deser 
Pucharek lodowy z owocami 

Poprawiny trwaj od godziny 13:00 do 20:00
Każda następna godzina , jest to koszt 400 PLN

Do dyspozycji gości jest również ogród .



Poprawiny Grill
120 PLN / osoba

 
Zupa 

Tradycyjny żurek z jajkiem i biała kiełbasa 
Dania z grilla

Kiełbaska 
Marynowana karkówka

Kaszanka 
Łosoś 

Dodatki
Ziemniaki opiekane z masłem czosnkowym

Zestaw surówek
Pieczywo, masło

Oraz półmiski mięs które pozostały z wesela 
Napoje 

Kawa, herbata
Deser 

Pucharek lodowy z owocami 

Poprawiny trwają od godziny 
13:00 do 20:00

Każda następna godzina , jest to 
koszt 400 PLN

Do dyspozycji Grill                        
           od godziny 14:00-17:00.



Ślub na  świeżym powietrzu, w ogrodzie lub pałacu może 
być naprawdę niezapomniany! Oferujemy kompleksową 
organizację ceremonii, która z całą pewnością pozostanie 

na długo zarówno w pamięci samej Pary Młodej,
jak i wszystkich gości biorących udział w uroczystości.

Ślub w plenerze 
2000 PLN

Podejmujemy się wyłącznie kompleksowej organizacji ślubów 
plenerowych , oraz udzielamy pomocy w uzyskaniu zgody na 

udzielenie ślubu w USC Łęczycach.
Cena nie zawiera kosztów USC



Z wielką przyjemnością zorganizujemy dla Państwa najważniejsze 
wydarzenie w Waszym życiu jakim jest przyjęcie weselne. Nasz 

fachowy zespół zorganizuje wesele, które na długie lata pozostanie 
niezapomniane zarówno dla Gości jak i Pary Młodej.

 Zachęcamy do zapoznania się z nasza oferta oraz na spotkanie z 
koordynatorem weselnym , który zaopiekuje się Państwem.
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