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Zapraszamy  Państwa  do  Dworku  Grzebienisko  oddalonego  zaledwie  30  km  od
centrum  Poznania.  Proponujemy  Państwu  zorganizowanie  niezapomnianego  przyjęcia
weselnego w kameralnym i romantycznym otoczeniu.

Przyjęcia  organizujemy  w  profesjonalnym  pawilonie  ogrodowym  (pawilon
usytuowany jest tuż obok 100-letniego neoklasycystycznego dworku  z  przełomu XIX i  XX
wieku). Cały kompleks weselny mieści się wśród zieleni pięknego angielskiego parku.

Organizujemy wesela na maksymalnie 85 osób.

W przypadku przyjęcia weselnego do dyspozycji gości oddajemy:

 Profesjonalny pawilon namiotowy o powierzchni 200 m 2 z podłogą, oświetleniem, 
ogrzewaniem i klimatyzacją. 

 Stoły, krzesła, ławostoły z parasolami, elegancką zastawę stołową ( stoły okrągłe lub 
ustawione klasycznie w  literę E).

  Zadaszone miejsce do grillowania i biesiadowania. 
 Miejsce do zorganizowania ogniska. 
 Miejsca noclegowe.
  Pełną obsługę cateringowo-techniczną.
  Parking. 

W dniu wesela cały obiekt (dworek oraz park) pozostają na wyłączność gości weselnych.

Menu
      Klienci mają do wyboru 4 propozycje menu weselnego w cenie

 

Ponadto w cenie menu zapewniamy:
- kawę i herbatę bez ograniczeń
- słodki bufet ( 2 porcje ciasta/osobę)
- bufet z owocami
- dekorację kwiatową stołów
- brak opłat za wniesienie własnego alkoholu
- pokój  dla Nowożeńców

Propozycje menu dostępne na życzenie
 Prosimy na zapytanie mailowe lub telefoniczne:
info@dworekgrzebienisko.pl lub tel. 513 747 862

195 zł 215 zł 225 zł 245 zł

mailto:info@dworekgrzebienisko.pl
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Wesela w soboty organizujemy od 60 osób ( nie wliczając obsługi i dzieci do lat 3).
 W pozostałych terminach istnieje możliwość organizacji mniejszego przyjęcia.

Cena menu dla obsługi takiej jak: fotograf, zespół muzyczny, dj –100zł/os.
Dzieci do lat 3 – bezpłatnie, dzieci 4-8 lat – 50% kwoty podstawowej

Alkohole i napoje:

kawa, herbata, dodatki
w formie specjalnego stołu z ciepłymi napojami

bez limitu
w cenie menu

soki owocowe 100% i woda z cytryną bez limitu
9 zł/os.

Wszystkie napoje są dostępne przez cały czas trwania imprezy.

Alkohole pozostają w zakresie Pary Młodej – nie pobieramy opłaty za wniesienie 
własnego alkoholu.

Tort weselny i ciasto:

słodki bufet 2 porcje/ os. w cenie menu
tort i dodatkowe ciasto  

dostarczone we własnym zakresie
obsługa tortu: grats

obsługa własnego ciasta: 4zł/os.

tort lub dodatkowe ciasto zamawiane w Dworku tort: 45zł/kg lub 60zł/kg
ciasto: 4zł/porcja

Wykaz ciast dostępny na życzenie.

Owoce

Patera z owocami sezonowymi w cenie menu

dodatkowe owoce dostarczone we własnym zakresie obsługa: 2zł/os.
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Ceremonia ślubna

Na miejsce kościelnej ceremonii ślubnej polecamy zabytkowy kościół w Ceradzu 
Kościelnym oddalony 4 km od dworku.

Proponujemy dowiezienie Pary Młodej z kościoła do dworku bryczką lub karetą.
Bryczka lub kareta może także stanowić atrakcję dla gości podczas wesela 
( przejażdżki po okolicy).

Istnieje także możliwość złożenia przysięgi małżeńskiej na terenie parku w 
romantycznej aranżacji –  (ślub w plenerze 600zł + dekoracje dodatkowo płatne)

Wynajem bryczki lub karety:

600 zł za pierwszą godzinę (za każdą następną godzinę 150 zł)
Cena nie uwzględnia dekoracji pojazdu.

Baza noclegowa

Dysponujemy 10 miejscami noclegowymi.

Pokój pełniący funkcję apartamentu dla Pary Młodej – grats

Nocleg dla pozostałych gości – 69 zł/os

Doba hotelowa: w soboty do godziny 11:00, w niedziele do godziny 12:00.

W przypadku konieczności przenocowania większej ilości gości zapraszamy do 
skorzystania z oferty hoteli znajdujących się w okolicy z którymi współpracujemy.

Zapewniamy pomoc w organizacji noclegów oraz transport do miejsca noclegowego i 
z powrotem (wynajem busa za dodatkową opłatą).

Śniadanie:

dla Gości nocujących w Dworku
20zł/os.

w menu śniadaniowym znajduje się:
wybór wędlin, deska serów, świeże warzywa,

twarożki, dżemy, jogurty, pieczywo, masło, kawa,
herbata, soki 100%, woda z cytryną

dla pozostałych Gości 
40zł/os.
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Chętnie spotkamy się z Państwem w dworku, aby przybliżyć szczegóły oferty.
Prosimy o telefoniczne umówienie się na spotkanie (tel.513 747 862)
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