OFERTA WESELNA

„Kochać to nie patrzeć jedno na drugie,
lecz patrzeć razem w tym samym kierunku”
Antoine De Saint Exupery

Gościniec Jaroszewskie Wzgórze to odrestaurowany za wykorzystaniem ekologicznych,
tradycyjnych materiałów – starej cegły, drewna, granitu kompleks zabudowań
gospodarstwa rolnego, które funkcjonowało tutaj od 1900 roku.
Obiekt znajduje się w malowniczej wsi Grobia, w której to pierwsze ślady osadnictwa
pochodzą już z 1800 – 700 roku p.n.e. Jak sama nazwa wskazuje Gościniec położony jest
na wzgórzu, z którego rozpościera się sielankowy widok na Jezioro Jaroszewskie.
Nowoczesność obiektu połączona z przepiękną przyrodą czyni to miejsce wyjątkowym
i magicznym – jak każde przyjęcie weselne organizowane w tym miejscu.

W tym wyjątkowym dla Pary Młodej i ich najbliższych dniu
ważne jest miejsce, które zapewni odpowiednią atmosferę i na długo
zapadnie w pamięci.

Gościniec Jaroszewskie Wzgórze jest

idealnym miejscem na przyjęcie weselne.

Zorganizujemy uroczystość z uwzględnieniem wszelkich Państwa życzeń oraz sugestii.
Przygotujemy wyśmienite menu, doradzimy w kwestii wystroju Sali, oprawy muzycznej
oraz dodatkowych atrakcji. Dołożymy wszelkich starań, by ten wyjątkowy dzień był
niepowtarzalny i na długo zapadł w pamięci wszystkich Gości.

❖ Sala weselna
Nasz Gościniec dysponuje dwoma przestronnymi i stylowymi salami. W każdej z
nich panuje charakterystyczna atmosfera.
Sala bankietowa
Wystrój Sali stwarza niepowtarzalny nastrój. Przylegający do sali „ogród zimowy” służy
jako wyjątkowo estetyczne i miłe miejsce do tańca. Profesjonalna obsługa, smak
świeżych, pysznych potraw oraz magiczna atmosfera sprawia, że wesele organizowane
w Gościńcu pozostanie w pamięci na długie lata.

Sala Barowa
Wyjątkowo przytulną i swobodną atmosferą może się poszczycić Sala Barowa położona
w przyziemiu budynku. Sala może służyć jako niezależne miejsce na kameralne
przyjęcie weselne lub jako parkiet. Podczas imprez przy muzyce swobodnie bawi się
tam do 100 osób.

Orientacyjna liczba osób w poszczególnych salach oraz możliwe układy
stołów

Sala bankietowa
Stoły okrągłe
Stoły prostokątne
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Stoły prostokątne
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❖ Noclegi

Do Państwa dyspozycji oddajemy 70 komfortowych miejsc noclegowych w 10
pokojach i 8 nowoczesnych domkach, które charakteryzuje ciekawe i barwne
wzornictwo.
Dla Pary Młodej mamy przygotowany „Apartament Jaroszewski”, w którym
Nowożeńcy znajdą ciszę i spokój.

Cennik
Pokój jednoosobowy

169 zł

Pokój dwuosobowy
Domek dla 4 osób
Domek dla 5-6 osób

199 zł
399 zł
450 zł

*cena obejmuje śniadanie następnego dnia

Pokoje

Domki

Koszt organizacji przyjęcia weselnego obejmuje:

❖ Wyśmienite menu weselne;
❖ Rezerwację sali w ustalonym
zakresie oraz terminie;

❖ Eleganckie przygotowanie
stołów;

❖ Staropolskie powitanie
chlebem i solą oraz
kieliszkiem szampana;

❖ Profesjonalną obsługę;
❖ Bezpłatny parking;

❖ MENU

Jednym z trudniejszych etapów organizacji przyjęcia weselnego jest wybór menu.
To od tej decyzji w dużej mierze zależy czy Goście będą zadowoleni i dobrze się
czuli. Wychodząc Państwu naprzeciw, przygotowaliśmy kilka propozycji, które z
pewnością zadowolą podniebienie najbardziej wyszukanych smakoszy.

Menu w przypadku:
❖ Dzieci do lat 3 – GRATIS;
❖ Dzieci od 4 do 12 lat – 50% wartości menu;
❖ Obsługa techniczna (Dj, orkiestra, fotograf itp.) – 50% lub 100 % wartości menu;

Menu
Propozycja 1
przygotowane z najwyższą starannością
przez Gościniec Jaroszewskie Wzgórze
Ilość osób: ok. 70 os.

Przystawka
Grillowane warzywa z lokalnym serem

Zupa
Krem z białych warzyw z prażonymi migdałami

Danie główne
2,5 porcji na osobę
Półmisek wybornych mięs:
kaczka na modrej kapuście z jabłkiem,
polędwiczki z kurkami w sosie kurkowym,
kotlet de‘volaille,
zraz wołowy,
sandacz w sosie kaparowym,
dodatki do dania obiadowego:
ziemniaki z pieca, pyzy drożdżowe, surówki
sosy: pieczeniowy, serowy

Deser
Krem Jaroszewski
+tort we własnym zakresie

Przekąski zimne
2,5 porcji/osoba
Półmisek wybornych mięs:
Schab ze śliwką, karkówka z kremem chrzanowym, filet drobiowy z suszonymi
pomidorami, galaretki drobiowe,
śledź po japońsku,
karp w galarecie,
befsztyk tatarski,
caprese z sera mozzarelli i czerwonych pomidorów z odrobiną sosu Pesto,
sałatka grecka,
sałatka brokułowa
chleby wiejskie, masełko smakowe
owoce

Słodki stół
2,0 porcji na osobę
ciasta domowe/sernik, jabłecznik, pączki
Dania serwowane na gorąco
barszcz czerwony z pasztecikiem
szynka w cieście z ziemniaczkami z pieca, sosem czosnkowym.
Napoje
/bez ograniczeń/
kawa, herbata, woda mineralna,
soki owocowe/0,5 l/os.
coca-cola, sprite, fanta, tonic /wg zużycia
W ramach usługi przygotowanie stołów, obsługa kelnerska i serwis kucharza.
Koszt menu 230,00 zł/osobę.

Menu
Propozycja 2
przygotowane z najwyższą starannością
przez Gościniec Jaroszewskie Wzgórze
Ilość osób: ok. 70 os.

Zupa (do wyboru)
Rosół wiejski z makaronem
/ krem z pomidorów
Danie główne
2,5 porcji na osobę
Półmiski w stół
Sakiewka Jaroszewskie wzgórze z serem camembert i brokułami
kotlet de‘volaille
kotlet szwajcarski
kotlet francuski
dodatki do dania obiadowego:
ziemniaczki z wody duszone z koperkiem lub cząstki ziemniaczane z pieca,
surówki porowa, wielowarzywna
sosy: serowy

Deser
Lody z bitą śmietaną, owocami i sosem czekoladowym.
+ tort we własnym zakresie

Przekąski zimne
2,5 porcji na osobę
Półmisek wybornych mięs:
Schab z kremem chrzanowym, rolada drobiowa, jajko w szynce ,
galaretki drobiowe i wieprzowe,
befsztyk tatarski,
Smalczyk, ogóreczki małosolne,
sałatka grecka,
sałatka gyros
chleby wiejskie
masełko smakowe
Słodki stół
2,0 porcji na osobę
ciasta domowe/sernik, tort bezowy z owocami, ciasto słonecznikowe…sałatka
owocowa/
Dania serwowane na gorąco
Zupa gulaszowa
Pijane golonki na warzywach
Napoje
kawa, herbata, woda mineralna, /bez ograniczeń/
soki owocowe (pomarańczowy, jabłkowy, czarna porzeczka)/0,5l/osobę,
coca-cola, sprite, fanta, według użycia.
W ramach usługi przygotowanie stołów, obsługa kelnerska i serwis kucharza.
Koszt menu 195,00 zł/osoba

MENU
Propozycja 3
przygotowane z najwyższą starannością
przez Gościniec Jaroszewskie Wzgórze
ILOŚC OSÓB : ok. 70 OS.

Przystawka
Pierożek ze szpinakiem w sosie kurkowym

Zupa
Krem borowikowy
Danie główne
2,5 porcji na osobę
Półmisek wybornych mięs
Zraz z karkówki
Kotlet de’volaille
Kotlet francuski
Polędwiczka z kurkami w sosie kurkowym
dodatki do dania obiadowego:
ziemniaczki pieczone, pyzy
Surówki: wielowarzywna, porowa, z białej kapusty
Sosy: ciemny pieczeniowy
Deser
Strudel z jabłkiem, orzechami lodami i bita śmietaną

Przekąski zimne/ stół szwedzki
2,5 porcji na osobę
Patery z galantyną:
schab ze śliwką, filet drobiowy z żurawiną, jajko w szynce,
galaretka drobiowa, galaretka wieprzowa,
dechy z wędlinami własnej produkcji
Sałatka gyros,
Sałatka grecka
Ryba w zalewie octowej lub fileciki drobiowe w zalewie pomidorowo-octowej
Dania serwowane na gorąco
Barszcz z pasztecikiem
Szaszłyki drobiowo-warzywne
Smażone ziemniaczki
Napoje
kawa, herbata, woda mineralna /bez ograniczeń/
soki owocowe /0,5l/ osoba
coca-cola, sprite, fanta, tonic /według użycia
W ramach usługi przygotowanie stołów, obsługa kelnerska i serwis kucharza.
Koszt menu 185,00 zł/osoba

Standardowy plan przyjęcia weselnego oraz
podstawowe informacje organizacyjne:
1. Przyjazd Gości/ wejście na salę
Goście wchodzą do Sali przez drzwi tarasowe (Ogród Zimowy). Na początek następuje
powitanie Młodej Pary chlebem i solą przez Rodziców lub obsługę Gościńca (przed wejściem
na salę). Goście następnie składają życzenia oraz wznoszą toast (kieliszki ustawione są na
stoliku). W zależności od pogody życzenia mogą być składane również na zewnątrz budynku.
Obsługa przygotowuje wcześniej stolik oraz wazony z wodą oraz pomaga przy odbieraniu
kwiatów oraz prezentów.

2. Sala weselna
Zastawa stołowa:

❖
❖
❖
❖
❖

Szary podkład + biały obrus;
Nakrycie stołów tylko szarym podkładem - dodatkowy koszt to 400zł;
Serwety – materiałowe w kolorze białym;
Zastawa: talerz, sztućce, kieliszki do wina, wódki i napojów + przyprawnik,
cukiernica, śmietniczka;
Karafki z sokami oraz wodą - uzupełniane na bieżąco;
Dekoracje – przygotowane we własnym zakresie lub przez Gościniec
(standardowo świecznik + bukiet)

3. Menu/ serwowanie dań
Podane w ofercie propozycje menu podlegają modyfikacji. Mogą śmiało wymieniać Państwo
pozycje miedzy poszczególnymi menu lub dodawać inne propozycje. Ułożone w ten sposób
menu podlega oddzielnej kalkulacji. Na końcową cenę menu za osobę wpływa również
planowana liczba osób obecnych na przyjęciu.
W przypadku osób wegetariańskich istnieje opcja przygotowania dla nich dań serwowanych.

❖ Obiad
Przystawka oraz zupa serwowana jest dla każdego z gości do stołu. Obsługa rozpoczyna
wydawanie obiadu od stołu Pary Młodej. Danie główne w zależności od ustaleń jest
serwowane lub podawane w półmiskach na każdy ze stołów. Deser wraz z kawą/ herbatą
podawany jest dla każdego z gości. Jeśli deserem jest tort – podawany jest on uroczyście na
wózku. Para Młoda kroi pierwszy kawałek, a kolejne już obsługa. Goście podchodzą i odbierają
porcje tortu. Przed podaniem deseru zazwyczaj obsługa (Dj/orkiestra) zaprasza gości na
pierwszy taniec oraz dłuższy blok taneczny. W tym czasie obsługa sprząta po obiedzie i
przygotowuje stoły na wydanie deseru.

❖ Zimne przekąski i dania na gorąco
Zimne przekąski są podawane ok. godziny po deserze. Serwowane są w stoły lub w formie
szwedzkiego bufetu.
Dania na gorąco podawane są ok. godz. 1.00. Zupa (najczęściej barszcz) podawany jest dla
każdego z gości do stołu. Dodatkowe potrawy np. szaszłyki, golonki, krokiety podawane są w
stoły na półmiskach.
Dodatkowo możemy przygotować dla Państwa szynkę wieprzową w cieście oraz dodatkami
( np. pieczone ziemniaczki, kapusta zasmażana, sos czosnkowy). W tym przypadku posiłek
podawany jest przez obsługę na wózku, gości podchodzą samodzielnie.

❖ Tort weselny
Tort podawany jest ok. godz. 21.30-22.00 lub po uzgodnieniu z Parą Młodą (np. jako deser).
Tort serwuje obsługa uroczyście na wózku, wyjeżdża z kuchni. Para Młoda kroi pierwszy
kawałek, resztę obsługa, goście podchodzą samodzielnie po kawałek ciasta.

4. Harmonogram
Wesele trwa standardowo do godziny 4.00. Każda kolejna rozpoczęta godzina to dodatkowy
koszt 500 zł. Istnieje możliwość przedłużenia przyjęcia maksymalnie do godziny 6.00.
Ustalana wcześniej agenda wesela oraz plan godzinowy przebiegu przyjęcia jest orientacyjny
i może ulec zmianom podczas trwania przyjęcia. Obsługa jest w stałym kontakcie z
Dj-em/orkiestrą oraz fotografem/kamerzystą i czuwa nad przebiegiem uroczystości.

5. Alkohol i napoje
Podczas uroczystości mogą Państwo skorzystać z oferty naszych alkoholi oraz napoi wg
cennika (otrzymają go Państwo mailowo). Do kosztów wesela jest w takim przypadku
doliczane końcowe zużycie.
Napoje są ujęte w menu w ilościach:
❖ kawa/herbata – bez ograniczeń/ serwowana do deseru przez obsługę, następnie w postaci
serwisu kawowego/bufetu;
❖ woda mineralna z cytryną/w karafkach – bez ograniczeń;
❖ soki owocowe (jabłkowy i pomarańczowy)/ w karafkach – 0,5l/osobę.
Soki oraz woda są na bieżąco uzupełniane przez obsługę. W przypadku większego zużycia
soków każdy kolejny litr jest doliczany do końcowych kosztów przyjęcia (1l/8zł);
Napoje gazowane (np. Cola/Fanta/Sprite) są doliczane wg zużycia (0,85l/8zł);
W przypadku dostarczenia swojego alkoholu pobieramy opłatę korkową w wysokości
10 zł/osoby, przy czym max. kwota opłaty korkowej to 500 zł ( w przypadku przyjęć
powyżej 50 osób). W ramach tej opłaty mogą Państwo również dostarczyć we własnym
zakresie napoje gazowane.
Alkohole i napoje można dostarczyć po wcześniejszym umówieniu w tygodniu w którym
odbędzie się przyjęcie ( max. 5 dni wcześniej).
Jeśli planują Państwo zamówienie usługi barmańskiej z zewnątrz doliczamy koszt obsługi
szkła z baru w kwocie 250 zł (zbieranie szkła z baru, z sali, dostarczanie do baru).
W przypadku potrzeby dostarczenia do baru również lodu dodatkowy koszt wyniesie 150 zł.

6. Dekoracje
W przypadku zamówienia usługi zewnętrznej dekoracji sala Gościńca jest do dyspozycji w
dzień przyjęcia od godziny 8.00. Jeśli w dniu poprzedzającym wesele nie odbywa się żadna
uroczystość
możemy
udostępnić
salę
wcześniej
po
uzgodnieniu
godziny.
Do Państwa dyspozycji są następujące elementy dekoracji(podstawowe/wliczone w cenę):
❖ Świeczniki;
❖ Wazony;
❖ Drewniane krążki oraz lustra;
W naszej ofercie znajdują się również dekoracje kwiatowe. Koszt ustalany jest indywidualnie,
w zależności od rodzaju kwiatów, wielkości i kształtu bukietów.
Winietki, upominki dla gości lub dodatkowe elementy dostarczają Państwo we własnym
zakresie.

7. Noclegi oraz śniadanie dla gości
Przy rezerwacji sali lub w późniejszych ustaleniach prosimy o deklarację zamówienia
noclegów dla Gości. Otrzymują Państwo od nas do uzupełnienia listę noclegów, na której
prosimy o zaznaczenie, którzy goście będą płacić indywidualnie za pobyt. Noclegi, które
pozostały wolne mogą zostać zarezerwowane przez gości indywidualnych (nie biorących
udział w przyjęciu). Jeśli będą chcieli Państwo domówić noclegi prosimy o jak najszybszą
informację drogą mailową.
Ostateczne potwierdzenie rezerwowanych noclegów proszę dostarczyć najpóźniej 14 dni przed
przyjęciem (mailowo/ podana liczba zostanie uwzględniona w kosztorysie).
Dla Pary Młodej przeznaczony jest nasz apartament z sauną, który otrzymują Państwo od nas
w prezencie.
Goście mogą meldować się w pokojach i domkach od godziny 15.00. Klucze oraz karty będą do
odbioru w Recepcji (budynek pomiędzy główna salą, a domkami).
Doba hotelowa trwa do godz. 11.00 (oddając klucze również do Recepcji).
Zgubienie klucza/karty przez gości to dodatkowy koszt 70 zł.
Śniadania wliczone są w cenę noclegów, podawane są w części piwnicznej w godz.
9.30 – 11.30 (lub w ustalonych indywidualnie godzinach). Istnieje możliwość wykupienia
dodatkowych śniadań dla Gości nocujących poza gościńcem (30 zł/osoba).

8. Usługi dodatkowe i atrakcje weselne
❖ Ślub cywilny na Gościńcu
Ceremonie cywilną mogą Państwo zorganizować
również na terenie Gościńca. Najczęściej odbywa się
ona pod naszą wiatą parkingową lub na terenie
zielonym w pobliżu recepcji. Ślub cywilny może odbyć
się również nad jeziorem, czy też na pomoście.
Podczas ceremonii zapewniamy Państwu krzesła dla
Pary Młodej oraz Gości (szare), stół dla urzędnika,
godło.
Wszelkie
dodatkowe
dekoracje
ustalamy
indywidualnie (dodatkowy koszt).
Koszt zorganizowania ślubu to 500 zł.

❖ Wiejski stół
Obfity w przekąski z wędlin regionalnych
,smalec, ogórki oraz wiejski chleb
Koszt ok. 15,-/os

❖ Słodki stół
Wiele pysznych ciast, deserów i ciasteczek do
wyboru, wzbogacone pięknymi dekoracjami,
paterami, czy nawet kwiatami.
Koszt ok. 20,- /os
*więcej szczegółów w ofercie Słodkiego Stołu

❖ Wynajem zabytkowych aut
Wynajem zabytkowych aut /z szoferem/lub bez

❖

Mercedes Adenauer – 400,00 zł/godzina (szofer)

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!
Grobia 60, 64-410 Sieraków, www.jaroszewskiewzgrze.pl, biuro@jaroszewskiewzgorze.pl , tel. +48 609-331-332

