Ten szczególny dzień wymaga wyjątkowej oprawy. Z największą dbałością pomożemy Państwu
zorganizować ten jeden z najważniejszych dni w Państwa życiu.
Eleganckie wnętrza Sali Bankietowej oraz bezpośrednie sąsiedztwo przepięknego Parku
Świerklanieckiego stanowią wymarzoną oprawę dla przyjęcia weselnego. Stanowią także doskonały
plener na sesję zdjęciową bez konieczności opuszczania Gości.
Z przyjemnością przedstawiamy ofertę organizacji wesela zawierającą propozycję menu, usług
standardowych i dodatkowych:
Zapewniamy Państwu:
-

elegancką Salę Bankietowa, idealną na przyjęcie nawet dla 110 Gości,
uśmiechniętą i doświadczoną obsługę, która zadba o doskonałą organizację imprezy,
doświadczonych, wykształconych kucharzy, pracujących od lat w branży gastronomicznej,
elastyczne, bogate menu,
bezpłatny parking,
standardową dekorację Sali (kwiaty żywe: białe margaretki),
pokrowce na krzesła – stół prezydialny,
ozdoba stołów- obrusy ,świece, świeczniki, serwetki.
Dodatkowo proponujemy:

-

apartament dla nowożeńców w Hotelu Opera w Tarnowskich Górach,
promocyjne ceny pokoi dla Gości weselnych,
uzupełnienie Menu o liczne dodatki,
kompleksową pomoc w organizacji uroczystości : dodatkową dekorację wnętrz i stołów,
wynajem limuzyny, usługi filmowe i fotograficzne, oprawę muzyczną państwa Wesela,
organizację wieczoru panieńskiego lub kawalerskiego w Restauracji Villa Park,
w okresie sprzyjającej aury pogodowej opracowanie menu grillowego w kominku plenerowym
w ogrodzie,
możliwość organizacji wesela na okrągłych stołach,
pokrowce białe na krzesła dla wszystkich Gości – 7 zł/szt.
Nasi Cukiernicy proponują:

- mała paczka weselna: (ciasto drożdżowe z: serem, makiem, posypką, jabłkiem ) 4 kw. – 16,00 zł,
- duża paczka weselna: (1 kw. ciasto drożdżowe z: serem, makiem, posypką , 2 szt. ciastka
deserowego, 2 szt. babeczki, 2 szt. kokosanki, 2 szt. herbatników) - 38,00 zł,
- patery własnych wypieków: jabłecznik, sernik, makowiec
2 kaw. /os. - 8,00 zł
3 kaw./ os. - 12,00 zł,
- patery własnych wypieków: ciasta na śmietanie/kremie do wyboru trzy rodzaje: 15,00/os.,
- torty, ciasta własnego wyrobu ( możliwość zamówienia w Restauracji Villa Park).
Nasz Bar proponuje ceny indywidualne na napoje i alkohol:
- napoje gazowane w szkle 0,25l - 4,50 zł
- napoje gazowane w pet. 0,5l - 5,00 zł
- wódka Sobieski lub Krupnik: 0,5 l. - 32,00 zł
- piwo lane dzbany: 2l. - 22,00 zł

