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Do dyspozycji na wesele oraz poprawiny posiadamy: 

Dwór Modrzewiowy - do 200 osób 

Dworek Rustykalny - do 110 osób 

Chatka ‘Dziupla’-do 40 osób 

Biesiadnik ‘Pod Strzechą’ – do 300 osób 

Biesiadniki ‘Za Wiatrakiem’ i ‘Przy Sadzie’ – do 80 osób 

 

Oferta noclegowa obejmuje: 

Pensjonat ‘Sielanka’  

Chatka ‘Dziupla’ 

Domek ‘Przy Magotach’ 

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z naszą Ofertą 
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WERSJA I  210zł/os. 

MENU 

DANIA GORĄCE 

Krem z białych warzyw z płatkami migdałowymi 

Rolada ze schabu na sosie paprykowo - tymiankowym z puree ziemniaczanym oraz mieszanką 

sałat z dressingiem polskim 

 

Gorące danie serwowane na półmiskach 

Sztuka mięsa na kremowym sosie chrzanowym, roladki drobiowe z serem podlaskim podane z 

domowymi kopytkami z pietruszką oraz pieczonymi warzywami z czosnkiem i czarnuszką 

 

Barszcz czerwony na jabłkach podany z pasztecikiem z kapustą 

NA WESELNYCH STOŁACH 

Tatar wołowy z siekanymi marynatami 

Deska rolad i mięs wędzonych podana ze słoiczkiem świeżych warzyw 

Pasztet domowy z sosem  

Rolada z kurczaka z zielonym groszkiem 

Wykwintne tymbaliki drobiowe 

Terrina rybna z musem koperkowo - cytrynowym 

Śledź w oleju z ziołami 

Jajka ze szczypiorem i rzodkiewką 

Domowy ser podpuszczkowy z pomidorem malinowym, bazylią i oliwą z oliwek 

Świeże sałaty z serem camembert i chrustem boczkowym 

Tradycyjna sałatka jarzynowa 

Pieczywo jasne, pieczywo ciemne 

 

 

                        NAPOJE ZIMNE 

Sok pomarańczowy, sok jabłkowy 

Schłodzone napoje gazowane 0,2l w 

lodówce (Pepsi, Mirinda, 7UP, woda) 

Woda mineralna z cytryną i miętą z 

naszego ogródka 

               BUFET SŁODKOŚCI 

Ciasta wypiekane na miejscu 

Deserki szotowe 

Świeże owoce krojone 

Kawa/wybór herbat
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WERSJA II  220zł/os. 

                                       MENU 

DANIA GORĄCE 

Zupa królewska z pulpecikami mięsnymi 

 

Rolada drobiowa ze szpinakiem i migdałami podana na sosie serowym z puree 

ziemniaczanym oraz marchewką z jabłkiem i chrzanem 

 

Gorące danie serwowane na półmiskach 

Udziec z indyka z żurawiną, żeberka w glazurze miodowo - pomidorowej podane z 

domowymi kopytkami z pietruszką oraz pieczonymi warzywami z czosnkiem i czarnuszką 

           Barszcz czerwony na jabłkach podany z pasztecikiem z kapustą 

 

NA WESELNYCH STOŁACH 

Tatar wołowy z siekanymi marynatami 

Deska rolad i mięs wędzonych podana ze słoiczkiem świeżych warzyw  

Półmis pasztetów z sosem: domowy wieprzowy, z dzika ze śliwką, biały z morelą i pistacją 

Rolada z kurczaka z zielonym groszkiem 

Wykwintne tymbaliki drobiowe 

Deska serów rozmaitych z karmelizowanymi orzechami i winogronem 

Terrina rybna z musem koperkowo-cytrynowym 

Śledź z czerwoną cebulą balsamiczną 

Jajka z pastą musztardową i kiełkami 

Pasta z ciecierzycy z pieczoną marchewką 

Świeże sałaty z grillowanym kurczakiem i dressingiem jogurtowo – czosnkowym 

Sałatka z makaronem, liśćmi szpinaku i suszonymi pomidorami 

Pieczywo jasne, pieczywo ciemne 

 

NAPOJE ZIMNE 

Sok pomarańczowy, sok jabłkowy 

Schłodzone napoje gazowane w 

lodówce (Pepsi, Mirinda, 7UP, woda)  

Woda mineralna z cytryną i miętą z 

naszego ogródka 

BUFET SŁODKOŚCI 

Ciasta wypiekane na miejscu 

Deserki szotowe 

Świeże owoce krojone 

Kawa/wybór herbat
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WERSJA III  230zł/os. 

                                       MENU 

                                  DANIA GORĄCE 

Krem z białych warzyw z płatkami migdałowymi 

 

Rolada ze schabu na sosie paprykowo - tymiankowym z puree ziemniaczanym oraz 

mieszanką sałat z dressingiem polskim 

 

Stół regionalny serwowany przez profesjonalną Obsługę 

Mini kartacze ze skwarkami, babka ziemniaczana, pierogi z dziczyzną, pierogi ruskie, 

łopatka w kapuście, golonka po chłopsku 

Dodatki: siekane buraczki z żurawiną, lekko pikantna sałatka z ogórka kiszonego 

 

Gorące danie serwowane na półmiskach 

Sztuka mięsa na kremowym sosie chrzanowym, roladki drobiowe z serem podlaskim 

podane z domowymi kopytkami z pietruszką oraz pieczonymi warzywami z czosnkiem i 

czarnuszką 

 

Barszcz czerwony na jabłkach podany z pasztecikiem z kapustą 

NA WESELNYCH STOŁACH 

Tatar wołowy z siekanymi marynatami 

Deska rolad i mięs wędzonych podana ze słoiczkiem świeżych warzyw 

Półmis pasztetów z sosem: domowy wieprzowy, z dzika ze śliwką, biały z morelą i pistacją 

Rolada z kurczaka z zielonym groszkiem 

Tortilla z kurczakiem i warzywami na rukoli 

Wykwintne tymbaliki drobiowe 

Terrina rybna z musem koperkowo - cytrynowym 

Śledź w oleju z ziołami 

Jajka ze szczypiorem i rzodkiewką 

Domowy ser podpuszczkowy z pomidorem malinowym, bazylią i oliwą z oliwek 

Świeże sałaty z grillowanym kurczakiem i dressingiem jogurtowo - czosnkowym 

Sałatka z makaronem, liśćmi szpinaku i suszonymi pomidorami 

Pieczywo jasne, pieczywo ciemne

NAPOJE ZIMNE 

Sok pomarańczowy, sok jabłkowy 

Schłodzone napoje gazowane 0,2l w 

lodówce (Pepsi, Mirinda, 7UP, woda)  

Woda mineralna z cytryną i miętą z 

naszego ogródka 

BUFET SŁODKOŚCI 

Ciasta wypiekane na miejscu 

Deserki szotowe  

Świeże owoce krojone 

Kawa/wybór herbat
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WERSJA IV  260zł/os. 

MENU 

NA POWITANIE 

Lampka wina musującego  

DANIA GORĄCE 

Krem z białych warzyw z płatkami migdałowymi 

 

Polędwiczka wieprzowa na sosie z grzybów leśnych z musztardowym puree ziemniaczanym 

oraz mieszanką sałat z dressingiem polskim 

 

Stół regionalny serwowany przez profesjonalną Obsługę 

Mini kartacze ze skwarkami, babka ziemniaczana, pierogi z dziczyzną, pierogi ruskie, 

łopatka w kapuście, golonka po chłopsku 

Dodatki: siekane buraczki z cebulką, lekko pikantna sałatka z ogórka kiszonego 

 

Gorące danie serwowane na półmiskach 

Udziec z indyka z żurawiną, zrazy wołowe w sosie własnym podane z domowymi kopytkami z 

pietruszką oraz grillowanymi warzywami na palonym maśle 

 
Żurek staropolski z jajkiem i białą kiełbasą 

 

NA WESELNYCH STOŁACH 

Tatar wołowy z siekanymi marynatami 

Deska rolad i mięs wędzonych podana ze słoiczkiem świeżych warzyw 

Półmis pasztetów z sosem: domowy wieprzowy, z dzika ze śliwką, biały z morelą i pistacją 

Rolada z kurczaka z zielonym groszkiem 

Galantyna z kaczki z musem pomarańczowym 

Deska serów rozmaitych z karmelizowanymi orzechami i winogronem 

Wykwintne tymbaliki drobiowe 

Tatar ze śledzia podany na grzance 

Jajka z pastą musztardową i kiełkami 

Pasta z ciecierzycy z pieczoną marchewką 

Świeże sałaty z grillowanym łososiem na sosie jogurtowo - ziołowym 

Sałatka chłopska 

Pieczywo jasne, pieczywo ciemne  
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NAPOJE ZIMNE 

Sok pomarańczowy, sok jabłkowy 

Schłodzone napoje gazowane 0,2l w 

lodówce (Pepsi, Mirinda, 7UP, woda)  

Woda mineralna z cytryną i miętą z 

naszego ogródka 

                                                                                         

BUFET SŁODKOŚCI  

Ciasta wypiekane na miejscu 

Torty bezowe  

Desery szotowe, babeczki, rurki z 

kremem  

Świeże owoce krojone 

Kawa z ekspresu 

Wybór herbat 

 

TORT 

          Naked w stylu rustykalnym 

 

 

INFORMACJE OGÓLNE  
Cena zawiera (niezależnie od wybranego Menu): 

 

     Wyśmienite, cieszące się renomą potrawy przyrządzane na miejscu  

Profesjonalną oraz elastyczną Obsługę 

Degustację dla dwóch osób w okresie wiosennym (po podpisaniu umowy) 

Możliwość wykonania dekoracji we własnym zakresie 

Udostępnienie Młodej Parze terenu  Majątku Howieny do sesji ślubnej 

Wstęp dla Gości w dniu wesela do mini ZOO 

Miejsca parkingowe 

Brak ‘korkowego’ 

Nocleg w Pensjonacie ‘Sielanka’ dla Pary Młodej gratis (min. 60 Gości na przyjęciu) 

Rabat na pokoje w Pensjonacie ‘Sielanka’ 

Stół ze smakołykami dla najmłodszych, przy którym siedzą (przy liczbie powyżej 8 dzieci) 
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PROPOZYCJE DODATKOWO PŁATNE    

 

STÓŁ WIEJSKI ZIMNY W FORMIE BUFETU  28zł/os. 

(zamawiany na wszystkie osoby) 

Salceson chłopski 

Kaszanka swojska 

Słoninka z cebulką 

Ozorki w galarecie 

Deska serów regionalnych z karmelizowanymi orzechami i winogronem 

Mięsiwa pieczone: karkówka, boczek, szynka 

Szynka dojrzewająca 

Pieczeń wieprzowa 

Smalczyk z ogórkiem 

Chrzan staropolski 

Chleb domowy na zakwasie 

Drożdżówka z kruszonką 

STÓŁ WIEJSKI GORĄCY WYJEŻDŻANY  28zł/os. 

(zamawiany na wszystkie osoby) 

Mini kartacze ze skwarkami 

Babka ziemniaczana 

Pierogi z dziczyzną 

Pierogi ruskie 

Łopatka w kapuście        

Golonka po chłopsku 

      Dodatki: siekane buraczki z żurawiną, lekko pikantna sałatka z ogórka kiszonego 

DRINK BAR  1100zł/7h 

Alkohol, napoje gazowane, napoje niegazowane, owoce, dodatkowe 

 dekoracje dostarcza Para Młoda 

 W cenę wliczone są: 

Barman przygotowujący 6 podstawowych drinków ( Mojito, Mojito Virgin, Tequilla Sunrise,  

Blue Lagoon, Caipiroska, Frozen Berry Whisky) 

Szklanki do drinków 

Lód w kostkach, lód kruszony 

Rurki do drinków 
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SŁODKOŚCI I WYPIEKI 
 
Rustykalny tort śmietanowy z owocami - 90zł/kg 

Torcik mocno czekoladowy - 90zł/kg 

Tort bezowy z kremem mascarpone - 220zł/szt. (ok.20 porcji, zamawiany na sztuki) 

            Francuskie makaroniki - 110zł/patera (25szt.) 

Deser lodowy z bitą śmietaną i owocami - 10zł/os. 

Chleb własnego wypieku - 6zł/os. 

                                                                             INNE 

Podpiwek Howieński - 12zł/1l 

Kompot owocowy w słoiku z kranikiem - 38zł/3l 

Lemoniada cytrynowa/różana/arbuzowa w słoiku z kranikiem - 48zł/3l 

Ekspres do kawy - 380zł 

Podpiwek howienski - 12zł/1l 

Beczka piwa 30l - 520zł    (w cenę wliczone są: nalewak, szkło, sok, rurki, obsługa) 

Beczka piwa 50l - 850zł    (w cenę wliczone są: nalewak, szkło, sok, rurki, obsługa) 

Chleb własnego wypieku - 6zł/os. 

Pudełeczko z ciastem na wynos dla Gości (300g) - 23zł/szt. 

Ślub w plenerze - 700zł (w cenę wliczone są: stół dla Urzędnika przykryty białym obrusem, 

krzesła dla  Pary Młodej oraz Świadków, ławki dla Gości) 

Ozdoby rustykalne (bieżniki jutowe, kule papierowe nad stołami, sznurkowe kule nad 

parkietem, drewniane podstawki, świeczki w mosiężnym świeczniku) - 800zł 

Wianki z polnych kwiatów (min.10 szt.) - mały 100zł/szt., duży 180zł/szt. 

Flakonik z kwiatami na stoły - cena ustalana indywidualnie 

Rozpalenie ogniska - 350zł/2h (każda kolejna godzina to dopłata 150zł/h) 

Pochodnie - 60zł/szt. 

Drewniany podświetlany  napis ‘LOVE’ -  650zł 

Drewniany podświetlany  napis ‘MIŁOŚĆ’ -  750zł 

Łuk ślubny - 700zł 

Łuk rustykalny z drewnianych drzwi - 400zł 

Drewniane pieńki z lampionami 8szt. - 650zł 

Przejażdżka na kucyku dla najmłodszych - 300zł/h 

Rzutnik z ekranem - 200zł 

W razie jakichkolwiek pytań oraz rezerwacji  

zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego  
 

KOM.:  6000 1234 8   

BIURO@MAJATEK-HOWIENY.PL 
 

  


