
 

            

 

 Cennik - WESELA 2020 
 

 

W cenie menu : 

Nocleg w apartamencie dla Pary Młodej. 

Napoje -kawa, herbata, woda mineralna, – bez ograniczeń. 

 Powitanie Pary Młodej chlebem i solą oraz lampka wina musującego dla gości. 

Wynajęcie sali oraz obsługa kelnerska. 

 Pokrowce na krzesła dla Pary Młodej , plan stołów oraz  numerki na stoły. 

Dzieci do lat 3 Gratis. 

 

 

Przyjęcia w okresie od kwietnia  do listopada ( w święta obowiązuje cennik sobotni ) . 

 

Oferta 
Soboty Piątki 

Menu I Menu II Menu I Menu II 

Menu dla minimum 90 osób 210 zł 255 zł 200 zł 245 zł 

Menu dla minimum 70 osób 220 zł 265 zł 210 zł 255 zł 

Menu dla minimum 50 osób 230 zł 275 zł 220 zł 265 zł 

                       Menu dzieci ( do lat 3 Gratis)           cena od 80 zł 80 zł 80 zł 80 zł 
Menu obsługa ( DJ, zespół, fotograf…) 130 zł 130 zł 130 zł 130 zł 

Poprawiny 

Menu dla minimum 50 osób od 80zł  od 80zł 

 

Przyjęcia w okresie od listopada do marca ( w święta obowiązuje cennik sobotni ). 

 

Oferta 
Soboty Piątki 

Menu I Menu II Menu I Menu II 

Menu dla minimum 50 osób 180 zł 230 zł 170 zł 220 zł 

Menu dla minimum 40 osób 190 zł 240 zł 180 zł 230 zł 

Poprawiny 

Menu dla minimum 30 osób od 70zł  od 70zł 
 

 

Organizacja ceremonii zaślubin na terenie pałacu 

 

Oferta Soboty Piątki 

W cenie: 

przygotowanie i  dekoracja altany ( białe woale, lampiony ze świecami, kwiaty), 

organizacja stanowiska dla urzędnika, 

rezerwacja sali w pałacu na wypadek niepogody, 

40 krzeseł dla gości 

1300 zł 1200 zł 

 

Noclegi 

 

Oferta Soboty Piątki 

Apartament dla Pary Młodej GRATIS GRATIS 

Noclegi (w pokojach dwu- lub wieloosobowych). 90 zł /os. 80 zł /os. 

Śniadanie hotelowe – bufet szwedzki W cenie noclegu W cenie noclegu 

 

Napoje bezalkoholowe, alkohol. 

 

Oferta Soboty Piątki 

Napoje gazowane (koncern Coca Cola) 1l  8 zł 8 zł 

Soki owocowe 1l 8 zł 8 zł 

Opłata za obsługę alkoholu niezakupionego w pałacu 

( wymagany dowód zakupu ) 
15 zł / os. 15 zł / os. 

Zakup alkoholu w pałacu Ustalenia indywidualne Ustalenia indywidualne 

 

 



 

Zamówienia dodatkowe 

 

Oferta Soboty Piątki 

„Potrawy z pałacowej kuchni plenerowej” LIVE COOKING 

ryby wędzone , potrawy z pieca  oraz dodatki 

przygotowywane i serwowane w trakcie przyjęcia 

od 30 zł / porcja od 30 zł / porcja 

„Stół wiejski” 

wyroby z naszej małej lokalnej masarni 
od 600 zł od 600 zł 

„Płonąca szynka w cieście chlebowym” 

 podawana  jako niespodzianka kulinarna 
85 zł / kg 85 zł / kg 

„Słodki kącik” 

słodkie rozmaitości podawane w szklanych pucharkach 
18 zł / szt. 18 zł / szt. 

„Pałacowe cista” 

tradycyjne wypieki według najlepszych receptur 
160 zł / 48 porcji 160 zł / 48 porcji 

„Czekoladowa fontanna” 

wspaniałe urozmaicenie Państwa przyjęcia  
od 750zł od 750zł 

Candy Bar  Ustalenia indywidualne Ustalenia indywidualne 

Pokrowce na krzesła 15 zł / szt. 15 zł / szt. 

Ledowe oświetlenie namiotu 850 zł 850 zł 

Pochodnie na terenie parku  350 zł 350 zł 

Napis LOVE  400 zł 400 zł 

Dekoracje kwiatowe Ustalenia indywidualne Ustalenia indywidualne 

Obsługa tortu niezakupionego w Pałacu Białokosz 

(wymagany dowód zakupu) 
GRATIS GRATIS 

Opłata serwisowa za wprowadzenie podwykonawcy : 

  Fotobudka , Barman , Tajskie lody itp. 
od 200zł 

Opłata serwisowa za wprowadzenie podwykonawcy: 

 Zespół , DJ , Foto/Kamera 
GRATIS 

Opłata Stowarzyszenia Autorów ZaiKS Wg stawek ZAiKS 

Transport gości (autokar, bus lub samochody osobowe) Ustalenia indywidualne 

Wynajęcie samochodu zabytkowego – Simca z 1950 roku Ustalenia indywidualne 

Wynajęcie samochodu zabytkowego- Volkswagen „Ogórek” z 1977 roku Ustalenia indywidualne 

Dj Ustalenia indywidualne 

Obsługa barmańska Ustalenia indywidualne 

Fotobudka  Ustalenia indywidualne 

 

 

 

Promocyjny PAKIET WESELNY LOVE  

 

W cenie : 

Duży świecący napis LOVE -120cm 

Ledowe oświetlenie namiotu, wybór kolorów 

Pochodnie na terenie parku 

Lampiony na wodę 50szt 

Dekoracje kwiatowe w ogródkach 

Girlandy świetlne na tarasach 
 

     Wszystko za 1300 zł 
 

 

 

 

 Cennik na rok 2020 obowiązuje od 10.08.2019 – aktualizacje na www.bialokosz.pl 


