
Oferta  Weselna 
• Malinowy Dwór• 

 

 

Ślub i przyjęcie weselne to jeden z najpiękniejszych  i najważniejszych  dni 

w życiu każdego człowieka. Ceremonia zaślubin oraz uroczystość weselna to 

cudowne chwile, do których wielokrotnie będą Państwo powracać we wspólnych 

wspomnieniach. 

Ten idealny dzień wymaga wyjątkowej oprawy, dopracowania wszystkich 

szczegółów, dlatego też dołożymy wszelkich starań, aby w tym szczególnym 

dniu mogli się Państwo skupić wyłącznie na Sobie i na Waszym szczęściu. 

Pozostałe, nieco mniej przyjemne kwestie pozostawcie naszym specjalistom. 

Naszą ofertą chcemy spełnić Państwa oczekiwania, a profesjonalny zespół 

zadba o dobrą atmosferę i fachową obsługę oraz smaczne, wykwintne menu. 

 

Oferujemy: 

- Dwie klimatyzowane sale o powierzchni dopasowanej do planowanej 

liczby uczestników 

- Bajeczny ogród z możliwością zorganizowania ceremonii zaślubin 

- Stoły okrągłe i proste bez dodatkowych kosztów 

- Apartament dla Nowożeńców gratis 

- Atrakcyjne ceny dla Gości weselnych w pokojach Malinowego Dworu 

- Dekorację stołów weselnych świeżymi kwiatami gratis 

- Bankietowe pokrowce na krzesła, które dodają elegancji w atrakcyjnej 

cenie 

- Menu dla dzieci od 3 do 10 lat z 50% rabatem, a dzieci do 3 lat gratis 

- Brak dodatkowych kosztów związanych z obsługą 

- Brak korkowego, z możliwością dostarczenia alkoholu 

wysokoprocentowego dzień przed weselem 

 
Nasz zespół jest do Państwa dyspozycji 

tel.: 32 707 44 17, kom.: 731 810 132 

recepcja@malinowy-dwor.pl 

www.malinowy-dwor.pl 

mailto:recepcja@malinowy-dwor.pl
http://www.malinowy-dwor.pl/


Menu Weselne 250 zł 
• Malinowy Dwór• 

 

Powitanie Młodej Pary chlebem i solą 

Obiad weselny: 

- Rosół z makaronem 

- Półmisek mięs (po dwie porcje na osobę): rolada śląska, udko z kurczaka, kotlet de 

volaile, schab po staropolsku. 

Dodatki: kluski białe, kluski tarte, ziemniaki, kapusta czerwona na ciepło, surówka 

z buraczków i białej kapusty  

 

Tort weselny śmietankowy 

Ciasta (cztery rodzaje) 

Zimna płyta: 
Mięsa pieczone faszerowane, pasztety, wędlina, ser, tymbalik z kurczaka, 

polędwiczki wieprzowe w maladze, ryba po grecku, korzenne śledzie na trzech 

sosach, sałatka jarzynowa, marynaty, pieczywo, masło 

Gorąca  kolacja  1: 
Filet z indyka po królewsku z brzoskwinią i ananasem, frytki, sałatka z kapusty 

pekińskiej, lub za dopłatą 15 zł/osoby szynka pieczona w całości serwowana 

z pieczonymi ziemniakami i kapustą kiszona zasmażaną  

Deser: 
Lody płonące z owocami 

Gorąca kolacja 2: 
Wołowina po burgundzku na czerwonym winie 

lub bogracz 

Gorąca kolacja 3: 
Barszcz z pasztecikiem 

Napoje: 
kawa, herbata, woda, soki bez ograniczeń 

Oferta specjalna: od poniedziałku do czwartku menu weselne 

w cenie 200 zł/os., 

w piątek oraz niedzielę w cenie 220 zł/os 

(za wyjątkiem dni poprzedzających święta) 



Menu Weselne Śródziemnomorskie 290 zł 
• Malinowy Dwór• 

 
 

Powitanie Młodej Pary chlebem i solą, lampka wina musującego na toast 

Przystawka: 

Szynka włoska długo dojrzewająca z melonem 

lub tatar z łososia z kaparami z sosem śmietanowo - majerankowym 

Obiad weselny: 

- Kapelusiki mięsne w rosole lub krem grzybowy z grzankami 

- Półmisek mięs (po dwie porcje na osobę): polędwiczka wieprzowa na grzance 

zapiekana z serem camembert i pieczarkami, rolada drobiowa z szynką parmeńską, 

mozzarellą i suszonymi pomidorami, cielęcina ze szparagami, schab nadziewany 

figami. Dodatki: ziemniaki pieczone z rozmarynem, kluseczki gnocchi, kapusta włoska 

zasmażana, sałata z pomidorkami koktajlowymi, rukolą i parmezanem, warzywa 

z grilla, sosy do mięs 

 

Tort weselny śmietankowy z owocami 

Ciasta (cztery rodzaje) 

Zimna płyta: 
Półmisek mięs pieczonych i wędlin, deska serów, roladki z łososia ze szparagami, 

roladki szynkowe, półmisek owoców morza, terrina mięsno-warzywna, sałatka 

z gruszką, gorgonzolą i orzechami włoskimi, sałatka caprese, pieczywo, masło 

Gorąca  kolacja  1: 

Polędwiczka wieprzowa w sosie z borowików, gratine ziemniaczane, fasolka 

szparagowa lub łosoś z konfiturą malinową, rozetki ziemniaczane, warzywa 

zapiekane 

Deser: 

Lody z owocami lub Panna Cotta z malinami 

Gorąca kolacja 2: 

Wołowina po burgundzku lub flaczki po rzymsku z parmezanem 

Napoje: 
kawa, herbata, woda, soki bez ograniczeń 

 
Oferta specjalna: od poniedziałku do czwartku menu weselne w cenie 240 zł/os., 

w piątek oraz niedzielę w cenie 260 zł/os 

(za wyjątkiem dni poprzedzających święta) 



Oferta  Dodatkowa 
• Malinowy Dwór• 

 

Stół wiejski: 
cena: 40 zł/os. (min. 40 osób) 

- szynka wieprzowa wędzona, swojskie wędliny, kiełbasy, krupnioki, 

salcesony, pasztety, bułczanka, smalec, ogórki kiszone, pieczywo 

swojskie 
Wszystkie wyroby serwowane na wiejskim stole są najwyższej jakości.  

Stół jest zaaranżowany w wiejskim klimacie, udekorowany świeżymi warzywami 

i owocami 

Stół włoski: 
cena: 40 zł/os. (min. 40 osób) 

- Deski włoskich serów i wędlin z konfiturami, szynka parmeńska 

z melonem, vitello tonnato (schab w sosie tuńczykowym), sałatka 

Caprese, sałatka sycylijska, bruschetta (trzy rodzaje), pizza (trzy 

rodzaje) 
 

Grill: 
cena: 50 zł/os. (min. 40 osób) 

Półmisek mięs z grilla (po 2 porcje na osobę) 

-karczek pieczony z papryką, boczkiem i cebulką, szaszłyk drobiowy 

z warzywami, swojska kiełbasa, krupniok z cebulką. Dodatki: 

ziemniaki pieczone z rozmarynem, mix sałat z sosem winegret, 

sałatka ziemniaczana z ogórkiem kiszonym 

i boczkiem, swojskie marynaty, pieczywo, dipy do mięs 

 

Fontanna czekoladowa: 
cena: 25 zł/os. (min. 40 osób) 

cena zawiera czekoladę oraz dodatki typu owoce i słodycze 
 

Słodki bufet: 
cena: 35 zł/os. (min. 40 osób) 

Ciasta, ciasteczka, mufiny, bezy, babeczki, mini desery, owoce 


