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MENU WESELNE 2020 r. 
Propozycja I – 220 zł od osoby* 

 

Powitanie Państwa Młodych chlebem i solą, a gości lampką wina musującego. 

 

Zupa serwowana indywidualnie (jedna opcja do wyboru) 
 

Tradycyjny rosół wołowo-drobiowy z makaronem oraz warzywną mozaiką 
 

Krem pomidorowy z akcentem pieczonej papryki wraz z lanymi kluseczkami 
 

Krem z białych warzyw wraz z prażonymi płatkami migdałów 

 
Danie główne serwowane indywidualnie (jedna opcja do wyboru)** 

 

Medalion wieprzowy z pieczarkami zapiekany z serem oraz de volaille z masełkiem 

wraz z ziemniakami oprószonymi koprem i surówką colesław 
 

Tradycyjny kotlet schabowy w złocistej panierce oraz kieszeń drobiowa z mozzarellą i suszonymi pomidorami 

na sosie tymiankowym wraz z ziemniakami oprószonymi koprem i surówką z kiszonej kapusty 
 

Cordon Bleu ze schabu oraz zakrawany filet z kurczaka z pieczonymi warzywami  

na sosie z suszonych pomidorów wraz z ziemniakami oprószonymi koprem i surówką z białej kapusty 

 
Ciasta oraz porcjowane owoce 

 
Kolacja I (jedna opcja do wyboru) 

 

Grillowany filet z kurczaka z pomidorami marynowanymi w occie balsamicznym, zapiekany z mozzarellą  

wraz z łódeczkami ziemniaczanymi oraz surówką z kapusty pekińskiej 
 

Pieczeń z indyka na sosie z zielonego, marynowanego pieprzu 

wraz z kopytkami o aromacie ziół oraz bukietem sałat z vinaigrette 
 

Żeberka bejcowane w miodzie na sosie paprykowym  

wraz z opiekanymi ziemniakami w rozmarynie oraz surówką z kiszonej kapusty 
 

Zawijaniec wieprzowy z boczkiem, cebulką i ogórkiem na sosie rumianym 

 wraz z kluseczkami śląskimi oraz surówką z czerwonej kapusty 

 

 

 

 
 

*  Oferta jest skalkulowana dla co najmniej 120 osób z pełnopłatnym menu.  
** Oferta zawiera dwa mięsa na osobę. 
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Kolacja II (jedna opcja do wyboru) 
 

Blanchet drobiowy z curry wraz z drożdżowym paluchem 
  

Gulasz po cygańsku z ciepłą bułeczką 
 

Gulasz meksykański z tortillą 

 
Kolacja III (jedna opcja do wyboru) 

 

Barszcz czerwony z francuskim pasztecikiem/krokietem 
 

Staropolski żurek z wędzonką 
 

Kwaśnica na żeberku 

 
Bufet z zimnymi zakąskami 

 

Mięsa pieczyste i wędliny 

(schab z boczkiem, schab z morelą, karczek pieczony, boczek pieczony, galantyna drobiowa,  

szynka wieprzowa, pasztet z żurawiną, kabanos, salami) 
 

Koreczki śledziowe (dwie opcje do wyboru) 

w oleju, rolmops, w śmietanie, po kaszubsku 
 

Tymbaliki wieprzowe, drobiowe 
 

Koreczki serowe ze szpinakiem 
 

Sałatka (dwie opcje do wyboru) 

jarzynowa, grecka, caprese z pesto bazyliowym, meksykańska, brokułowa z jajkiem i pomidorkami koktajlowymi, 

porowa z szynką i serem, królewska z szynką i ananasem, z pikantnym kurczakiem, waldorf 
 

Wybór pieczywa 

 
Pakiet napojów bez ograniczeń 

Kawa, herbata (bufet kawowy) 

Soki owocowe: pomarańczowy, jabłkowy 

Woda mineralna niegazowana z cytryną i pomarańczą 

Napoje gazowane: Pepsi, Mirinda, 7 UP, Krystaliczne Źródło gaz. 0,5 l 
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MENU WESELNE 2020 r. 
Propozycja II – 235 zł od osoby*† 

 

Powitanie Państwa Młodych chlebem i solą, a gości lampką wina musującego. 

 

Zupa podana w wazie (jedna opcja do wyboru) 
 

Tradycyjny rosół wołowo-drobiowy z makaronem oraz warzywną mozaiką 
 

Krem pomidorowy z akcentem pieczonej papryki wraz z lanymi kluseczkami 
 

Krem z białych warzyw wraz z prażonymi płatkami migdałów 
 

Krem chrzanowy z chipsem z boczku 

 
Danie główne podane na półmiskach (trzy mięsa do wyboru z sosem)** 

 

de volaille z masełkiem | zakrawany filet z kurczaka ze szpinakiem lub pieczonymi warzywami 
  

| kieszeń drobiowa z mozzarellą i suszonymi pomidorami | pieczone pulki, marynowane w rozmarynie i kolendrze  
 

| kotlet schabowy w złocistej panierce | medalion wieprzowy z pieczarkami zapiekany z serem  
 

| zawijaniec wieprzowy z boczkiem, cebulką i ogórkiem | żeberka bejcowane w miodzie 
 

Ziemniaki z koperkiem oraz masełkiem 
 

Kompozycja surówek (dwie opcje do wyboru) 
 

marchew, buraczki, seler, z kapusty: kiszonej, czerwonej, białej, pekińskiej 

 
Ciasta oraz porcjowane owoce 

 
Kolacja I (jedna opcja do wyboru) 

 

Grillowany filet z kurczaka z pomidorami marynowanymi w occie balsamicznym, zapiekany z mozzarellą  

wraz z łódeczkami ziemniaczanymi oraz surówką z kapusty pekińskiej 
 

Pieczeń z indyka na sosie tymiankowym 

wraz z kopytkami o aromacie ziół oraz bukietem sałat z vinaigrette 
 

Schab po myśliwsku wraz z kluseczkami śląskimi oraz surówką z kiszonej kapusty 
 

Cordon Bleu ze schabu wraz z opiekanymi ziemniakami w rozmarynie oraz surówką colesław 
 

Polędwiczka faszerowana szpinakiem i suszonymi pomidorami na sosie rumianym  

wraz z gnocchi oraz buraczkami 

 
*  Oferta jest skalkulowana dla co najmniej 120 osób z pełnopłatnym menu. 
** Oferta zawiera trzy mięsa na osobę. 
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Kolacja II (jedna opcja do wyboru) 
 

Blanchet drobiowy z curry wraz z drożdżowym paluchem 
 

Gulasz po cygańsku z ciepłą bułeczką | Gulasz meksykański z tortillą 
 

Boeuf Strogonow | Bogracz | Boeuf bourguignon 

 
Kolacja III (jedna opcja do wyboru) 

 

Bigos myśliwego z pieczonym ziemniakiem 
 

Gołąbek na sosie gajowego 

 

 

lub 

Deser (jedna opcja do wyboru) 
 

Puchar lodowy z sosem malinowym oraz bitą śmietaną 
 

Panna Cotta z kuleczkami POP&JOY 

 
Kolacja IV (jedna opcja do wyboru) 

 

Barszcz czerwony z francuskim pasztecikiem/krokietem 
 

Staropolski żurek z wędzonką 
 

Kwaśnica na żeberku 
 

Flaczki wołowe 

 
Bufet z zimnymi zakąskami 

 

Mięsa pieczyste i wędliny 

(schab z boczkiem, schab z morelą, karczek pieczony, boczek pieczony, galantyna drobiowa,  

szynka wieprzowa, pasztet z żurawiną, kabanos, salami) 
 

Koreczki śledziowe (dwie opcje do wyboru) 

w oleju, rolmops, w śmietanie, po kaszubsku 
 

Tymbaliki wieprzowe, drobiowe 
 

Koreczki serowe ze szpinakiem 
 

Sałatka (dwie opcje do wyboru) 

jarzynowa, grecka, caprese z pesto bazyliowym, meksykańska, brokułowa z jajkiem i pomidorkami koktajlowymi, 

porowa z szynką i serem, królewska z szynką i ananasem, z pikantnym kurczakiem, waldorf 
 

Wybór pieczywa 

 
Pakiet napojów bez ograniczeń 

Kawa, herbata (bufet kawowy) 

Soki owocowe: pomarańczowy, jabłkowy 

Woda mineralna niegazowana z cytryną i pomarańczą 

Napoje gazowane: Pepsi, Mirinda, 7 UP, Krystaliczne Źródło gaz. 0,5 l 

 

https://aniastarmach.pl/przepis/boeuf-stroganow/
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MENU WESELNE 2020 r. 
Propozycja III – 267 zł od osoby*‡ 

 

Powitanie Państwa Młodych chlebem i solą, a gości lampką wina musującego. 

 

Przystawka serwowana indywidualnie (jedna opcja do wyboru) 
 

Staropolski pasztet na sosie żurawinowym 
 

Indyk w asyście gruszki marynowanej w winie, oprószonej serem pleśniowym 
 

Polędwiczka faszerowana szpinakiem i suszonymi pomidorami na sosie z pieczonej papryki 

 
Zupa serwowana indywidualnie (jedna opcja do wyboru) 

 

Tradycyjny rosół wołowo-drobiowy z makaronem oraz warzywną mozaiką 
 

Krem pomidorowy z akcentem pieczonej papryki wraz z lanymi kluseczkami 
 

Krem z białych warzyw wraz z prażonymi płatkami migdałów 
 

Krem z leśnych grzybów wraz z ziołowymi grzankami 
 

Krem chrzanowy z chipsem z boczku 

 
Danie główne serwowane indywidualnie (jedna opcja do wyboru)** 

 

Medalion wieprzowy z pieczarkami zapiekany z serem oraz de volaille z masełkiem 

wraz z ziemniakami oprószonymi koprem i surówką colesław 
 

Polędwiczka faszerowana runem leśnym oraz pieczeń z indyka na sosie tymiankowym  

wraz z ziemniakami oprószonymi koprem i buraczkami 
 

Cordon Bleu ze schabu oraz zraz wołowy na sosie rumianym  

wraz z ziemniakami oprószonymi koprem i surówką z czerwonej kapusty 

 
Deser  

 

Tort weselny (Naked, Tiramisu, Czarny Las, Raffaello, Toffi, Jogurtowy) 
 

Ciasta oraz porcjowane owoce 
 

Paczka weselna 650 g/2 os. 

 
 

 

 
*  Oferta jest skalkulowana dla co najmniej 120 osób z pełnopłatnym menu. 
** Oferta zawiera dwa mięsa na osobę. 
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Kolacja I (jedna opcja do wyboru) 
 

Grillowany filet z kurczaka z pomidorami marynowanymi w occie balsamicznym, zapiekany z mozzarellą  

wraz z łódeczkami ziemniaczanymi oraz surówką z kapusty pekińskiej 
 

Wieżyczki z indyka na sosie tymiankowym 

wraz z kopytkami o aromacie ziół oraz bukietem sałat z vinaigrette 
 

Schab po myśliwsku wraz z kluseczkami śląskimi oraz surówką z kiszonej kapusty 
 

Polędwiczki otulone w boczku na sosie z leśnego runa 

wraz z placuszkami ziemniaczanymi rösti oraz surówką z białej kapusty 

 
Deser serwowany indywidualnie (jedna opcja do wyboru) 

 

Ciasto czekoladowe brownie wraz z gałką lodów waniliowych 
 

Puchar lodowy z sosem malinowym oraz bitą śmietaną 
 

Szarlotka na ciepło wraz z gałką lodów waniliowych 
 

Panna Cotta z kuleczkami POP&JOY 
 

Tiramisu 

 
Kolacja II (jedna opcja do wyboru) 

 

Kaczka faszerowana kaszą i jabłkami na sosie rumianym  

wraz z gnocchi oraz surówką z czerwonej kapusty 
 

Konfitowane udko z kaczki na sosie z akcentem śliwki  

wraz z kopytkami o aromacie ziół oraz buraczkami 
  

Dorsz atlantycki na sosie kaparowym  

wraz z kolorowym ryżem oraz bukietem sałat z vinaigrette 
 

Płonący udziec wieprzowy z sosem musztardowym 

wraz z pieczonym ziemniakiem oraz kiszonym ogórkiem  

(kolacja tranżerowana na sali) 

 
Kolacja III (jedna opcja do wyboru) 

 

Barszcz czerwony z francuskim pasztecikiem/krokietem 
 

Staropolski żurek z wędzonką 
 

Kwaśnica na żeberku 
 

Bigos myśliwego  
 

Flaczki wołowe 

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwil96_l7NLYAhUTSJoKHWxWANQQFggoMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.daylicooking.pl%2F2014%2F09%2Frosti-czyli-szwajcarskie-placki.html&usg=AOvVaw3beCMJIA3g0nnBtTU9ZKTr
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Bufet z zimnymi zakąskami 
 

Mięsa pieczyste i wędliny 

(schab z boczkiem, schab z morelą, karczek pieczony, boczek pieczony, galantyna drobiowa,  

szynka wieprzowa, pasztet z żurawiną, kabanos, salami) 
 

Koreczki śledziowe (dwie opcje do wyboru) 

w oleju, rolmops, w śmietanie, po kaszubsku 
 

Tymbaliki wieprzowe, drobiowe 
 

Koreczki serowe ze szpinakiem 
 

Sałatka (dwie opcje do wyboru) 

jarzynowa, grecka, caprese z pesto bazyliowym, meksykańska, brokułowa z jajkiem i pomidorkami koktajlowymi, 

porowa z szynką i serem, królewska z szynką i ananasem, z pikantnym kurczakiem, waldorf 
 

Wybór pieczywa 

 
Pakiet napojów bez ograniczeń 

Kawa, herbata (bufet kawowy) 

Soki owocowe: pomarańczowy, jabłkowy 

Woda mineralna niegazowana z cytryną i pomarańczą 

Napoje gazowane: Pepsi, Mirinda, 7 UP, Krystaliczne Źródło gaz. 0,5 l 
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MENU WESELNE Z POPRAWINAMI 2020 r.  
Propozycja I – 320 zł od osoby*§ 

 

Powitanie Państwa Młodych chlebem i solą, a gości lampką wina musującego. 

 

Zupa serwowana indywidualnie (jedna opcja do wyboru) 
 

Tradycyjny rosół wołowo-drobiowy z makaronem oraz warzywną mozaiką 
 

Krem pomidorowy z akcentem pieczonej papryki wraz z lanymi kluseczkami 
 

Krem z białych warzyw wraz z prażonymi płatkami migdałów 

 
Danie główne serwowane indywidualnie (jedna opcja do wyboru)** 

 

Medalion wieprzowy z pieczarkami zapiekany z serem oraz de volaille z masełkiem 

wraz z ziemniakami oprószonymi koprem i surówką colesław 
 

Tradycyjny kotlet schabowy w złocistej panierce oraz kieszeń drobiowa z mozzarellą i suszonymi pomidorami 

na sosie tymiankowym wraz z ziemniakami oprószonymi koprem i duetem surówek 
 

Cordon Bleu ze schabu oraz zakrawany filet z kurczaka z pieczonymi warzywami  

na sosie z suszonych pomidorów wraz z ziemniakami oprószonymi koprem i duetem surówek 

 
Ciasta oraz porcjowane owoce 

 
Kolacja I (jedna opcja do wyboru) 

 

Grillowany filet z kurczaka z pomidorami marynowanymi w occie balsamicznym, zapiekany z mozzarellą  

wraz z łódeczkami ziemniaczanymi oraz surówką z kapusty pekińskiej 
 

Pieczeń z indyka na sosie z zielonego, marynowanego pieprzu 

wraz z kopytkami o aromacie ziół oraz bukietem sałat z vinaigrette 
 

Zawijaniec wieprzowy z boczkiem, cebulką i ogórkiem na sosie rumianym 

 wraz z kluseczkami śląskimi oraz surówką z czerwonej kapusty 

 

 
 

 

 

 

 

 
*  Oferta jest skalkulowana dla co najmniej 120 osób z pełnopłatnym menu. 
** Oferta zawiera dwa mięsa na osobę. 
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Kolacja II (jedna opcja do wyboru) 
 

Blanchet drobiowy z curry wraz z drożdżowym paluchem 
  

Gulasz po cygańsku z ciepłą bułeczką 
 

Gulasz meksykański z tortillą 

 
Kolacja III (jedna opcja do wyboru) 

 

Barszcz czerwony z francuskim pasztecikiem/krokietem 
 

Bigos myśliwego z pieczonym ziemniakiem 
 

Kwaśnica na żeberku 
 

Flaczki wołowe 

 
Bufet z zimnymi zakąskami 

 

Mięsa pieczyste i wędliny 

 (schab z boczkiem, schab z morelą, karczek pieczony, boczek pieczony, galantyna drobiowa,  

szynka wieprzowa, pasztet z żurawiną, kabanos, salami) 
 

Koreczki śledziowe (dwie opcje do wyboru) 

w oleju, rolmops, w śmietanie, po kaszubsku 
 

Tymbaliki drobiowe 
 

Koreczki serowe ze szpinakiem 
 

Sałatka (dwie opcje do wyboru) 

jarzynowa, grecka, caprese z pesto bazyliowym, meksykańska, brokułowa z jajkiem i pomidorkami koktajlowymi, 

porowa z szynką i serem, królewska z szynką i ananasem, z pikantnym kurczakiem, waldorf 
 

Wybór pieczywa 

 
Pakiet napojów bez ograniczeń 

Kawa, herbata (bufet kawowy) 

Soki owocowe: pomarańczowy, jabłkowy 

Woda mineralna niegazowana z cytryną i pomarańczą 

Napoje gazowane: Pepsi, Mirinda, 7 UP, Krystaliczne Źródło gaz. 0,5 l 
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MENU POPRAWINOWE 2020 r. 
 

Zupa serwowana indywidualnie 

Staropolski żurek z wędzonką wraz z ciepłą bułeczką 

 
Danie główne serwowane indywidualnie (jedna opcja do wyboru) 

 

Bitki z indyka na sosie cebulowym 

wraz z ziemniakami oprószonymi koperkiem oraz buraczkami 
 

Schab po myśliwsku wraz z ziemniakami oprószonymi koperkiem oraz surówką z kiszonej kapusty 

 
Ciasta oraz porcjowane owoce 

 
Deser serwowany indywidualnie (jedna opcja do wyboru) 

 

Czekoladowa rozkosz na sosie malinowym 
 

Panna Cotta z kuleczkami POP&JOY 
 

Tiramisu 

 
Kolacja (jedna opcja do wyboru) 

 

Pieczone pulki, marynowane w rozmarynie i kolendrze 

 wraz z łódeczkami ziemniaczanymi oraz surówką z kapusty pekińskiej 
 

Żeberka bejcowane w miodzie na sosie paprykowym  

wraz z opiekanymi ziemniakami w rozmarynie oraz surówką z kiszonej kapusty 

 
Bufet z zimnymi zakąskami 

 

Mięsa pieczyste i wędliny 

(schab z żurawiną, karczek pieczony, galantyna drobiowa, szynka wieprzowa, pasztet ze śliwką, kiełbasa wiejska) 
 

Ryba (jedna opcja do wyboru) 

śledź w oleju, w śmietanie, po kaszubsku, rolmops, ryba po grecku, ryba w zalewie octowej 
 

Tymbaliki wieprzowe 
 

Koreczki serowe z warzywami 
 

Sałatka (dwie opcje do wyboru) 

jarzynowa, grecka, caprese z pesto bazyliowym, meksykańska, brokułowa z jajkiem i pomidorkami koktajlowymi, 

porowa z szynką i serem, królewska z szynką i ananasem, z pikantnym kurczakiem, waldorf 
 

Wybór pieczywa 
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Pakiet napojów bez ograniczeń 

Kawa, herbata (bufet kawowy) 

Soki owocowe: pomarańczowy, jabłkowy 

Woda mineralna niegazowana z cytryną i pomarańczą 

Napoje gazowane: Pepsi, Mirinda, 7 UP, Krystaliczne Źródło gaz. 0,5 l 
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DODATKOWE PAKIETY WESELNE 2020 r. 
 

Kolacja staropolska 

Płonący udziec wieprzowy, tranżerowany na sali,  

z sosem musztardowym, pieczonym ziemniakiem oraz kiszonym ogórkiem*** 

cena: 30 zł/osoba 

 

 

 

 

Stół staropolski z kociołkiem 

Szynka staropolska 

Karczek 

Kaszanka 

Boczek pieczony 

Pasztet domowy 

Kiełbasy swojskie 

Polędwiczka pieczona 

Salceson 

Pieczarki marynowane | Ogórki kiszone 

Swojski chleb | Smalec 

Chrzan | Musztarda | Sos czosnkowy 

Kociołek (jedna opcja do wyboru)  

Kwaśnica lub Staropolski żurek z wędzonką  

lub Bigos myśliwego  

cena: 25 zł/osoba 
 

 

Domowe pierogi 

z mięsem, ruskie, z kapustą i grzybami, ze szpinakiem 

cena: 2 zł/szt. 

 

 

Deska serów pleśniowych i dojrzewających 

cena: 6 zł/osoba 

                                          Łosoś faszerowany 

                                             cena: 650 zł/2 szt. 

 
*  Istnieje możliwość zamiany poszczególnej kolacji z menu weselnego na kolację staropolską za dopłatą.  
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PAKIET DESEROWY 

 
 

Deser 

(jedna opcja do wyboru) 

Ciasto czekoladowe brownie  

wraz z gałką lodów waniliowych 
 

Puchar lodowy z sosem 

malinowym oraz bitą śmietaną 
 

Szarlotka na ciepło  

wraz z gałką lodów waniliowych 
 

Panna Cotta 

z kuleczkami POP&JOY  
 

Tiramisu 

cena: 12 zł/osoba 
 
 

Mieszanka bankietowa 

cena: 72 zł/1 kg (ok. 35 szt.) 

 

 
 

Paczka weselna z ciastami standard 

4 rodzaje ciast, ok. 650–750 g 

(opakowanie plastikowe z personalizowanym bilecikiem) 

cena: 27 zł/szt. 

Paczka weselna z ciastami premium 

5 rodzajów ciast, ok. 850–950 g 

(opakowanie plastikowe z personalizowanym bilecikiem) 

cena: 29 zł/szt. 

 

 
 
 

 
 

Fontanna podczas pracy 

wygląda jak piętrowy tort 

czekoladowy. Czekolada 

spływa kolejno po ka-

skadach, a goście zanurzają 

w niej kawałki owoców 

i przekąsek. Jest nie tylko 

najbardziej widocznym 

miejscem podczas imprez, 

ale również najlepszym 

sposobem na integrację 

gości. 

 

Fontanna czekoladowa 

▪ wysokość: 70 cm 

▪ ilość gości: 30–80  

▪ ilość kaskad: 4 

▪  2,5 kg belgijskiej czekolady 

(mleczna lub biała lub deserowa) 

▪  serwetki 

▪ porcelanowe talerzyki 

▪ krojone owoce, kruche ciastka, 

pianki marshmallow 

▪ patyczki do nabijania przekąsek  

▪ obsługa 

▪ podświetlany podest LED 

cena: 1 300 zł 
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SŁODKI STÓŁ 

 

 

 

▪ 12 l domowa lemoniada  

▪ 120 szt. sweet shots  

(Oreo, Bueno, Mango, Zielony Mech, Panna Cotta) 

▪ 80 szt. pytsie 

▪ 50 szt. muffiny z kremem mascarpone 

(waniliowe, czekoladowe) 

▪ 30 szt. cake pops 

▪ 5 szt. tarty 

▪ bezy 

▪ żelki 

▪ pianki marshmallow 

cena: 1 500 zł 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



Restauracja Tiffany 

ul. Chrzanowska 2, 32–065 Wola Filipowska 

tel. +48 12 283 77 88 

tel. kom. +48 604 065 649 

www.restauracjatiffany.pl 

e-mail: tiffany@restauracjatiffany.pl 
 

 

 - 15 - 

PAKIET ALKOHOLOWY 

 

Wino Sol de Chile (wytrawne, półsłodkie) 

cena: 35 zł/0,75 l/bufet z winami 

cena: 45 zł/0,75 l/serwis indywidualny wina 

 

Piwo Żywiec 

cena: 250 zł/20 l/mobilny roll bar 

cena: 8 zł/0,5 l 

 

 

 
Alkoholowa fontanna nazywana również szampańską z pewnością 

wzbogaci każde przyjęcie. Urządzenie wykonane z wysokiej jakości 

stali nierdzewnej, prezentuje się ekskluzywnie na każdym stole 

bankietowym.  

W fontannie jest serwowany dowolny niegazowany alkohol, taki jak 

wino, poncz, drinki – błękitna laguna itp. Dobór drinka zależy od 

okoliczności i przewidywanych gustów zaproszonych osób. Każdy 

może samodzielnie nalać go do kieliszka, dzięki czemu goście czują 

się swobodnie. Górę fontanny możemy dekorować różnorodnymi 

owocami lub kwiatami, stosownie do serwowanego alkoholu. 

 
 

 

 

         Fontanna alkoholowa i Poncz 

▪ wysokość: 70 cm 

▪ ilość kaskad: 2 

▪ wykonanie: stal nierdzewna 

▪ alkohol: Ponch 

▪ pojemność: 11 l 

▪ szkło, słomki 

▪ obsługa 

▪ podświetlenie wewnątrz kolumny 

▪ podświetlany dwustopniowy podest LED 

cena: 950 zł 

 

     

     Fontanna alkoholowa i Błękitna Laguna 

▪ wysokość: 70 cm 

▪ ilość kaskad: 2 

▪ wykonanie: stal nierdzewna 

▪ alkohol: drink Błękitna Laguna 

▪ pojemność: 11 l 

▪ szkło, słomki 

▪ obsługa 

▪ podświetlenie wewnątrz kolumny 

▪ podświetlany podest LED 

cena: 1 100 zł 
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PAKIET DEKORACYJNY 

 

 
Komplet srebrnych latarni 

cena: 100 zł/3 szt. 

 
Elastyczne, białe pokrowce na krzesła bankietowe 

cena: 10 zł/szt. 

 

 

KOSZYCZKI PIERWSZEJ POMOCY 

cena: 250 zł/2 szt. 

 

         Zawartość koszyczka dla kobiet Zawartość koszyczka dla mężczyzn 

▪ igły i nici, agrafki 

▪ wykałaczki, nici dentystyczne 

▪ rajstopy 

▪ bibułki matujące 

▪ plastry na skaleczenia 

▪ plastry na odciski 

▪ gumy do żucia 

▪ lakier do włosów 

▪ suchy szampon 

▪ krem do rąk 

▪ dezodorant 

▪ dezodorant chłodzący do stóp 

▪ podpaski, tampony 

▪ tabletki na ból głowy 

▪ tabletki na niestrawności 

▪ chusteczki 

▪ chusteczki nawilżające 

▪ chusteczki do czyszczenia okularów 

▪ pilnik, bezbarwny lakier do paznokci 

▪ czyścik do obuwia 

▪ grzebień, wsuwki 

▪ rolka do czyszczenia ubrań 

▪ alkomat jednorazowy 

▪ igły i nici, agrafki 

▪ wykałaczki, nici dentystyczne 

▪ płyn do jamy ustnej 

▪ plastry na skaleczenia, 

▪ plastry na odciski 

▪ gumy do żucia 

▪ lakier do włosów 

▪ krem do rąk 

▪ dezodorant 

▪ dezodorant chłodzący do stóp 

▪ tabletki na ból głowy 

▪ tabletki na niestrawności 

▪ chusteczki 

▪ chusteczki do czyszczenia okularów 

▪ pasta do obuwia 

▪ czyścik do obuwia 

▪ grzebień 

▪ rolka do czyszczenia ubrań 

▪ alkomat jednorazowy 

 
 

 


