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Hotel Antyczny Dwór    

Menu Przyjęcia Weselnego 

190zł/ 1os 

 

 
 Przyjęcie weselne jest najważniejszym wydarzeniem w życiu 

człowieka, które musi być zapamiętane przez każdego Państwa Gościa. 

 Nasza restauracja Antyczny Dwór dzięki bardzo długoletniemu 

doświadczeniu, przygotowała Menu, które pod względem ilościowym jak 

również odstępów między posiłkami zadowoliło dużą liczbę Naszych Gości.  

 Państwa sugestie są dla Nas wyzwaniem, które na pewno zrealizujemy 

według Państwa oczekiwań. 

 Zapraszamy serdecznie do współpracy. 

 

********************************************** 
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Staropolskim zwyczajem Parę Młodą witamy okrągłym chlebem i solą, 

wódką oraz lampką szampana dla wszystkich gości 

 

 
 

Danie obiadowe (jeden rodzaj) 
Zupy: 

• rosół wiejski z makaronem 

• krem z pieczarek z groszkiem ptysiowym 

• zupa królewska  

• zupa krem z  borowików  
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• krem z brokułów z groszkiem ptysiowym/ z grzankami 
 
                         

 
 
 
Danie główne (jeden rodzaj) 

• schab pieczony po staropolsku z sosem pieczeniowym 

• filet z kurczaka pieczony z sosem (sos do wyboru) 

• udko z kurczaka pieczone na rożnie 

• zraziki po Kaszubsku 

• roladki drobiowe (ser, papryka, ogórek, cebula) 

• schab faszerowany borowikami 

• warkocze drobiowe ze szpinakiem 

• schab ze śliwką 

• schab z żurawiną 
(do dania głównego serwujemy ziemniaki, puree, kopytka, ryż, kasze oraz 
zestaw surówek-trzy rodzaje) 
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Deser (jeden rodzaj) 

• puchar lodowy z owocami i bitą śmietaną 

• mix galaretek z bitą śmietaną i owocami 

• ciasto bankietowe z owocami 
Półmisek wędlin 

• polędwica, szynka, boczek, kiełbasa swojska 
Chleb wiejski 

• trzy rodzaje (ciemny, zwykły, z kminkiem) 
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Owoce (różne) 
 
Sałatki  (trzy rodzaje) 

• jarzynowa  

• pieczarkowa   

• selerowa (hawajska)   

• grecka z serem feta  

• sałatka rybna (śledziowa)   

• sałatka z kurczakiem   

• sałatka brokułowa   

• sałatka Meksykańska   

• sałatka cezar  
 
Garmażerka (dwa rodzaje) 

• galaretki wieprzowe 

• galaretki drobiowe 

• delikatny pasztet drobiowy ”Antyczny Dwór” 

• schab w galarecie 

• koreczki śledziowe 

• łosoś w galarecie 

• śledź po Japońsku 
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Kolacja pierwsza (jeden rodzaj) 

• zupa węgierska ,,Bogracz’’ 

• strogonoff  

• zupa gulasz drobiowy na rosole 

• żur staropolski z kiełbasą i jajkiem 

• flaczki wołowe 

• flaczki z piersi kurczaka 
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Kolacja druga (jeden rodzaj) 

• zraziki wieprzowe z sosem pieczarkowym  

• gulasz po włosku 

• bigos Antyczny Dwór 

• roladki z szynki (musztarda, cebula, marchew, ogórek) 

• filet z kurczaka z pieprzem zielonym 
(do kolacji serwujemy ryż kolorowy, ryż biały, kopytka, kasze) 

 
Kolacja trzecia (jeden rodzaj) 

• aksamitny barszcz czerwony z paluszkami i kapuśniakiem 

• żur na wędzonce z grzybami (kwaśny) 
 
Napoje na stołach: 

• soki owocowe (dwa rodzaje) 

• woda z cytryną i miętą 
 
Napoje gorące i zimne w formie bufetu szwedzkiego 

• kawa (różne do wyboru) 

• herbaty (różne, smakowe do wyboru) 

• gazowane i niegazowane 0,5 l/os. (coca-cola, fanta, sprite) 
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Apartament  Ślubny dla Państwa Młodych oraz 2-dniowy pobyt w SPA. 

Dla gości weselnych pokoje hotelowe wraz ze śniadaniem z rabatem 10% 
 

 

 
 

***************************************************** 
***************************************************** 

 

 
Powyższe menu jest przykładem ilościowym, dostosujemy się do Państwa 

propozycji odnośnie posiłków 
* w cenie oferujemy dekorację stołów, bukiety z żywych kwiatów, serwety 
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Za dopłatą: 

• tort ,ciasta tortowe, ciasteczka kruche 30 zł od osoby szyszki weselne 25 
zł/szt. 

• stół z jadłem swojskim: kiełbasa wiejska 6kg, szynka 6kg, boczek 2kg, 
polędwica 3kg, pasztet 2kg, pieczeń 2kg, smalec, ogórki, jajka cena 1900zł 

• prosie pieczone 10 kg cena 1400zł 

• udziec wieprzowy wędzony 7 kg cena 600zł 

• pierogi różne 25zł / kg 

• owoce morza, różne wg ustaleń cena 150zł/1kg 

• fontanna czekoladowa + owoce cena 1100zł 

• obsługa własnego alkoholu (kieliszki) 300zł 

• alkohol roznoszony przez obsługę na stoły 300zł 

• pokrowce na krzesła za dopłatą, która wynosi 9zł/szt (koszta prania oraz 
prasowania) 

• obsługa i krojenie własnego tortu 50zł 

• sprzątanie konfetti 50zł 

• inne dodatkowe opcje do ustalenia przez Państwa 
 
 

***************************************************** 
 
 
 

 
 
 
 
 

Hotel Restauracja Antyczny Dwór 
35-054 Rudna Mała 409 
www.antycznydwor.pl 
antycznydwor@vp.pl 

 
O więcej szczegółów prosimy o kontakt: 

17 859 47 14,  660 709 003   (Osoba Decyzyjna) 
 
 

email: hotel@antycznydwor.pl 

 
 
 

http://www.antycznydwor.pl/
mailto:antycznydwor@vp.pl
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Galeria zdjęć z naszego obiektu 
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Na terenie obiektu znajdują się: 

• całoroczne domki letniskowe 3 x 6 osobowe oraz 1 x 20 osobowy, 

• restauracja serwująca smaczne dania  

• drink bar 

• strefa Spa dla gości hotelowych: kryty basen, sauna, jacuzzi 

• sala bilardowa z palarnią, 

• zadaszony przyhotelowy taras 

• 3 duże altany przystosowane do organizacji grilla, 

• miejsce na ognisko, 

• plac zabaw dla dzieci z domkami i zjeżdżalniami, piaskownicą 

• wodny plac zabaw dla dzieci z natryskami, 

• boisko do gry w piłkę siatkową, 

• zagospodarowany rekreacyjnie zbiornik wodny z usypaną żwirem plażą z licznie 
zadaszonymi altankami, 

• możliwość popływania rowerkami wodnymi, 

• duży parking 

• karczma serwująca smaczne posiłki 
 


