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Drodzy Goście, 

 

serdecznie dziękujemy za zainteresowanie 

Placem Pakoszów i naszą ofertą weselną. 

Przygotowana przez nas oferta pomoże Państwu w zaplanowaniu jednego

z najpiękniejszych dni w Państwa życiu.

Piękne miejsca na ceremonie w plenerze, jak i wyborne menu,

 to właśnie to, co uświetni Państwa dzień.

Od menu klasycznego, tradycyjnych polskich potraw w ujęciu

kreatywnym, po menu 

inspirowane śródziemnomorskimi daniami Haute-Cuisine –

przedstawiamy Państwu 

pełen wachlarz zróżnicowanych smaków, przygotowanych z wielką

miłością i troską, 

zawsze z najlepszych składników. 

 

Obiecujemy, iż każdy z Państwa gości doświadczy uczty dla oczu i

podniebienia. 

 

Cieszymy się już dziś, że będziemy mogli gości Państwa u siebie.

 

Pałac Pakoszów
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CEREMONIĘ ŚLUBNĄ
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14 ha parku do wykorzystania na
ceremonię ślubną z pięknym
widokiem na Karkonosze

CEREMONIA NA ŁONIE NATURY
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Aperitif dla gości weselnych przed
pałacem
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CEREMONIA ŚLUBNA W SALI BAROKOWEJ

Sala Barokowa to doskonałe miejsce na Państwa uroczystość zaślubin.

Jest też doskonałym planem B w przypadku braku dobrej pogody na

ceremonię w plenerze.



SALE NA PRZYJĘCIE
WESELNE

RESTAURACJA STARA BIELARNIA
MAX 75 OSÓB



RESTAURACJA NAD STAWAMI

MAX 75 OSÓB

Pałac Pakoszów



PAKIETY KULINARNE

Pałac Pakoszów



„PAKIET TRADYCYJNY”
 

330 zł/ za osobę
 

Powitanie chlebem i solą
 
 

Aperitif:
 

Wino musujące „Fryderyk Chopin” 
(100ml)

 
 

Obiad weselny trzydaniowy
(do wyboru zupa, danie główne z grupy I, deser) 

 
 

Bufet 6 zimnych przystawek
(do wyboru)

 
 

Polskie kiełbasy i szynki 
(na paterach ok. 50g/ porcja)

 
 

Bufet sałatkowy mały 
 
 

Gorące dania w bufecie 
(dwa mięsne/rybne, dwa dodatki skrobiowe, dwa dodatki warzywne)

 
 

Bufet słodki 
(dwa rodzaje deserów i jeden rodzaj ciasta do wyboru)

 
O północy danie gorące 

(jedno do wyboru)



"PAKIET PAKOSZÓW”
 

390 zł / za osobę
 
 

Powitanie chlebem i solą
 
 

Aperitif:
 

Wino musujące „Fryderyk Chopin” 
(100ml)

 
 

Przystawka
(jedna do wyboru)

 
 

Obiad weselny trzydaniowy
(do wyboru zupa, danie główne z grupy I, deser) 

 
 

Bufet siedmiu zimnych przystawek
(do wyboru)

 
 

Bufet sałatkowy duży 
(osiem rodzajów sałatek) 

 
 

Gorące dania w bufecie 
(trzy mięsne/rybne, dwa dodatki skrobiowe, dwa dodatki warzywne) 

 
 

Bufet słodkości 
(trzy rodzaje deserów i dwa rodzaje ciast do wyboru)

 
O północy danie gorące 

(jedno do wyboru)



„PAKIET GALA”
 

460 zł / za osobę
 
 

Powitanie chlebem i solą
 

Aperitif:
 

Wino musujące „Fryderyk Chopin” 
(100ml)

 
 

Przystawka
(jedna do wyboru)

 
 

Obiad weselny czterodaniowy
(do wyboru przystawka, zupa, danie główne z grupy II , deser) 

Bufet dziesięciu zimnych przystawek 
(do wyboru)

 
 

Bufet sałatkowy duży 
(osiem rodzajów sałatek) 

 
 

Gorące dania w bufecie 
(trzy mięsne/rybne, dwa dodatki skrobiowe, dwa dodatki warzywne)

 
 

Bufet słodkości 
(cztery rodzaje deserów do wyboru)

 
 

Bufet ciast
(trzy rodzaje ciast do wyboru)

 
O północy danie gorące 

(jedno do wyboru)



PRZYSTAWKI
*jedna do wyboru

 

Tatar z bakłażana, kapary, oliwki, pomidor, bagietka 

Grillowany ser kozi, buraki, granat, sałata 

Carpaccio z łososia, kawior, limonkowy krem 

Rilette ze śledzia 

Tatar wołowy, dodatki, pieczywo 

Terina z gęsiej wątróbki z jabłkami na trzy sposoby, brioszka 

Bresola, chrzan, sos z białej czekolady, kompresowana rzodkiew, roszponka

ZUPY
*jedna do wyboru

Bulion drobiowy z makaronem
Consome z perliczki, warzywa, lane kluski
Krem z marchwi z grzankami
Krem czosnkowy z krewetką w tempurze 
Krem z pomidorów z bazylią i mozarellą 
Zupa Minestrone
Zupa rybna z warzywami
Zupa szampańska z migdałami i pierożkiem



DANIE GŁÓWNE
*jedno do wyboru

 
Grupa I

 
Pierś z kaczki, soczewica beluga, sos miodowo-balsamiczny 

Udo z kaczki confitowane, groszek cukrowy, gratena ziemniaczana, sos

rodzynkowy

Filet wieprzowy, melanż z fasolki, selerowe puré, sos z zielonego pieprzu

Policzki z dzika, kaszotto, pieczony por, sos demi glace z rozmarynem

Łosoś pieczony, szpinak, kładzione kluski, sos maślany

Sandacz z kruszonką z krakowskiej kiełbasy i oliwek, risotto chabrowe, 

warzywa

Dorada królewska, warzywa julien, komosa ryżowa, sos cytrynowy

Grupa II
 

Cielęcina sous vide, puré ziemniaczane aromatyzowane truflą , zielone 
warzywa glazurowane w maśle, sos ze smardzami 

Chateaubriand, pyzy z boczkiem, kapusta włoska zasmażana, 
sos borowikowy

Comber z jelenia, puré z groszku zielonego, sałatka z kolorowych 
buraków i kalarepy, sos z jałowca 

Comber jagnięcy, ratatouille, pieczone ziemniaki, sos miętowy 

Żabnica filet, glony Wakame, ryż jaśminowy, sos ostrygowy



DESERY
*jeden do wyboru

 

Creme Brulle

Panna Cotta z musem owocowym

Mus z kasztanów

Domowe lody z owocami

Wariacje czekoladowe

Roladka kokosowa z sosem pomarańczowym i lodami

Semifredo z sera koziego, karmelizowane orzechy włoskie, sos waniliowym 

Zdekonstruowana szarlotka z bitą śmietaną 

ZIMNY BUFET
* do wyboru w zależności od wybranego pakietu

 

Szynka parmeńska z melonem 

Pieczony rostbeef z cukinią

Gotowana wołowina z pietruszkowym winegretem 

Vitello Tonato z cielęciny, sos z tuńczyka 

Terina z indyka z żurawiną, pieprzem, oliwkami

Tymbaliki mięsne 

Pieczone mięsa (karczek, boczek, schab) 

Patera wędlin mieszanych 

Pasztet pieczony z sosem tatarskim

Smalec domowy z ogórkami

Śledź w śmietanie lub w oleju

Tatar z łososia 

Terina rybna z szafranem, chili lub owocami morza

Koktail z krewetek

Krewetka w tempurze z sosem roullie

Deska serów (pleśniowe, kozie, twarde)

Pikle warzywne, grzybki marynowane



BUFET MAŁY
 

Sałatka jarzynowa

Sałatka ryżowa z tuńczykiem

Sałatka makaronowa z kurczakiem i ananasem

Sałatka Capresse

Sałatka pomidorowa z cebulką i pietruszka, winegret

Sałaty mieszane z dressingiem

 

BUFET DUŻY
 

Sałatka jarzynowa

Sałatka ryżowa z tuńczykiem

Sałatka makaronowa z kurczakiem i ananasem

Sałatka Capresse

Sałatka kalafiorowa

Sałatka szwedzka

Sałatka grecka

Sałaty mieszane z dressingiem

Świeże warzywa (pomidor, ogórek, papryka)

 BUFETY SAŁATKOWE



BUFET GORĄCYCH DAŃ
* do wyboru w zależności od wybranego pakietu

 
Wołowina duszona z cebulą w piwie
Rolada drobiowa ze szpinakiem
Ossobucko cielęce 
Żeberka duszone
Stroganow cielęcy 
Ragou z indyka z porą
Grillowana pierś z kurczaka kukurydzianego 
Gulasz z owoców morza ze szlachetnymi rybami
Roladki z pstrąga 
Sola gotowana na parze z pomidorami, kapary
Pieczony stek z halibuta

 
DODATKI DO BUFETU DAŃ GORĄCYCH

* do wyboru
Ziemniaki z koperkiem
Ziemniaki pieczone z rozmarynem
Gratena ziemniaczana
Polenta
Kluski  śląskie 
Mini kopytka
Tagliatelle z ziołami 
Szpecle
Ryż pilaw 
Risotto

DODATKI WARZYWNE DO BUFETU DAŃ GORĄCYCH
* do wyboru

Warzywa grillowane
Zapiekany bakłażan z pomidorami 
Brokuły zapiekane w beszamelu 
Warzywa na parze (marchew, brokuły, kalafior) 
Pieczone warzywa okopowe z musztardą i miodem 
Duszone pory
Glazurowana marchew z tymiankiem
Groszek cukrowy z masłem cytrynowym 
Kapusta zasmażana



 
SŁODKI BUFET

 
* do wyboru w zależności od wybranego pakietu

 
Marynowane owoce lasu z bitą śmietaną

Deser austriacki z ananasem
Babeczki z musem czekoladowym i migdałami

Creme Brulle słony karmel
Panna Cota kawowa

Pieczone jabłka z bakaliami i sosem waniliowym
Sałatka owocowa
Patera owoców

 
CIASTA

 
* do wyboru w zależności od wybranego pakietu

 
Sernik

Makowiec
Seromakowiec

Jabłecznik
Tarta z morelami

Tarta wiśniowa z czekoladą
Tarta z jagodami

Tarta z jabłkami w karmelu
 

OPCJE DODATKOWE
 

Cała tortownica Ø 28 cm – 135 zł
Porcja ciasta (min. 6szt) – 16 zł

Fontanna czekoladowa z owocami – do 50 os. - 2300 zł
od 50-100 os. - 2800 zł



BUFET DAŃ NOCNYCH
*jedno do wyboru

 

Barszcz czerwony z krokietem lub pasztecikiem

Zupa gulaszowa z preclem

Flaczki tradycyjne wołowe 

Zupa ziemniaczano porowa z bekonem i grzankami

Zupa serowa z wędzoną kaczką i pomidorami concasse 

Zupa grzybowa z bułeczką

OPCJA DODATKOWA
*dla minimum 40 os.

Udziec wieprzowy, kasza gryczana z grzybami, kiszona kapusta

zasmażana –  800 PLN

Wiejski stół – regionalne wędzone szynki i kiełbasy, kaszanki, salceson,

smalec, pikle –  2300 PLN

FINGER FOOD
(bufet)

50 zł / os. 

(3 rodzaje do wyboru)

Mini burgery wołowe 

Mini tatar wołowy 

Tartinki (trzy rodzaje ser, szynka, ryba)

Tartaletki (trzy rodzaje ser, szynka, ryba)

Skrzydełka z kurczaka w sezamie 

Krewetka w tempurze słodkie chili 

Bliny z kawiorem i kwaśną śmietaną 

Mus z wędzonego łososia 

Ser brie z winogronem



CO POWINNI PAŃSTWO WIEDZIEĆ...

Nasze Sale Restauracyjne, w której organizowane są przyjęcia weselne, są  w stanie
pomieścić  max 150 osób (z podziałem na dwie sale)

Baza noclegowa to 44 pokoi (pokoje dwuosobowe z możliwością dostawek w ok 10
pokojach, 23 w nowej części + 2 apartamenty+19 pokoi w części historycznej).

Check in 13:00 w dniu przyjazdu, Check out 13 w dniu wyjazdu

Nie mamy określonego minimum gości weselnych i zmiana liczby (zmniejszenie)
nie wpływa na koszta, które są ustalane przy zawieraniu umowy.

Możliwe jest ustawienie stołów w literę "E", "U" Dysponujemy stołami
prostokątnymi oraz okrągłymi.

Zapewniamy białe obrusy, białe serwety oraz skórzane (białe), welurowe(
ciemnoniebieskie, ) lub drewniane(czarne) krzesła
 Ilość welurowych krzeseł 45 szt.+ 4 niebieskie sofy, czarnych 24 szt., białe-skórzane
120 szt.
Czarne obrusy za dodatkową opłatą - 30 zł/szt.
Wszelkie dodatkowe elementy, dekoracje kwiatowe leżą w gestii Pary Młodej.

Ceremonia ślubna może odbywać się w plenerze - w naszym Pałacowym Parku lub
w  Sali Barokowej - koszt 1000 zł / stolik, krzesła ratanowe, godło/ 
CENA NIE OBEJMUJE DEKORACJI.

W przypadku imprez całonocnych zobowiązani są Państwo do zarezerwowania min
20 pokoi w naszym obiekcie (z dostępnych 44 ).

Koszt rezerwacji całego obiektu 26 000 zł / w cenie zamknięty obiekt i 44 pokoi/

 W przypadku podpisania umowy weselnej do końca 2022 roku, cena pokoju bez
względu na kategorię 450,00 zł/pokój. 
Cena noclegu nie obejmuje śniadań. 
Śniadanie dla gości weselnych to koszt 45,00 zł/os (zamiast standardowej kwoty 55,0
zł/os).

Istnieje możliwość zamontowania namiotu wraz z podłoga, do tańczenia na tarasie
graniczącym z salą Stara Bielarnia- koszt całkowity uzależniony jest od ilości
modułów /wielkości namiotu/
Opłata ZAiKS - opłaca organizator / Para Młoda
Cena alkoholu, wódki - uzależniona jest od jej rodzaju (np Wyborowa 0,5l - 85,00 zł,
Finlandia 0,5l-95,00 zł). 
Istnieje możliwość wniesienia własnego alkoholu, za opłatą korkową w wysokości:
35,00 zł za każdą butelkę wódki o pojemności 0,5l/ oraz za każdą butelkę wina o
pojemności 0,7l. 



DZIECI I WYKONAWCY
Menu standardowe:
0-5 lat nieodpłatnie,
6-12 lat 50% ceny menu ,
 powyżej 13 roku życia 100%
Wykonawcy 100% menu weselnego

Odrębne menu dziecięce od 69 zł

MENU WEGE
 

Ustalamy indywidualnie dania alternatywne wege.
 

OPEN BAR BEZALKOHOLOWY
 

W przypadku przyjęć weselny praktykujemy Open Bar bezalkoholowy w kwocie 49,00
zł/os ( w tym napoje gazowane, niegazowane, ciepłe/zimne, bez limitu)

 
 

POPRAWINY
 

- w formie grilla                  175,00 zł/os, 
- w formie brunch-u           95,00 zł/os

 
 TORT

 
 Mogą Państwo wnieść swój tort, dysponujemy dużą chłodnią, w której może być
przechowany nawet dzień wcześniej. 

Wyserwisowanie tortu- 300,00 zł. 
W tej kwocie możemy wyrazić również zgodę na wniesienie dodatkowych ciast
 (max. 4 ciasta)

CZAS TWANIA PRZYJĘCIA
 

Zabawa weselna trwa od  X godz.  rozpoczęcia do godz. 4 rano. 
Każda  dodatkowa godzina to 300 zł za każdą .

Ważne:
Nie mamy opłat za wynajem sali, jednak stosujemy opłatę 5% od ogólnych kosztów
gastronomii (bez alkoholu) na poczet obsługi nocnej (pracownicy kuchni oraz serwisu).

Wstępny termin rezerwujemy na max 2 tygodnie. 
Po upływie tego czasu prosimy o podpisanie umowy weselnej oraz wpłatę zaliczki w
wysokości 30% od wstępnie ustalonych kosztów.

Liczba gości oraz skrócony czas trwania uroczystości nie zmieniają oferty cenowej.
 
 



Zapraszamy na nasze media
społecznościowe

https://www.facebook.com/palac.pakoszow/

https://instagram.com/palac_pakoszow
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