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Wesele inne niż wszystkie

Wesele bylo bajkowe, kazdy gość
wyszedł zachwycony i do dziś do nas
piszą i zachwalają jakie wspaniale
bylo nasze wesele, wiec uśmiechy
nam z ust nie schodzą

Dziękujemy za ogrom pracy
włożony w to, aby ten
najważniejszy dzień w naszym
życiu był taki wyjątkowy!
Cudowne miejsce, wyśmienite
jedzenie i wspaniała obsługa!

One of the key reasons we chose
the Paszkowka was because of
the food. It is EXCELLENT.
Anyone who has planned a
wedding knows how important
food is, and the fact the quality
of food was one the big factors in
us ultimately choosing to have
our wedding there, speaks for
itself. It’s all great traditional
Polish country food.
It really is a fantastic venue and I
could not recommend it highly
enough!

WESELE W PAŁACU

WESELE W JURTACH

KOMNATY Z KLASĄ

CEREMONIA ZAŚLUBIN

WESELE W OGRODZIE

Zabierzemy Pańﬆwa Gości
w niezwykłą podróż kulinarną

ZEF KUCHNI
UCHNI
SZEF

Sale Bankietowe
W Pałacu w Paszkówce znajdą Państwo cztery sale bankietowe. Każda z nich zachwyca
wyszukanym stylem i pozwala na indywidualną aranżację według indywidualnych
upodobań. Wszystkie sale znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie w jednym skrzydle
Pałacu
SALA LUSTRZANA pomieścić może do 46 osób. Z bogato zdobionym suﬁtem i oryginalną
sztukaterią. Przestronny charakter Sali nadają piękne lustra. Cena najmu 800zł
GALERIA mieści do 90 osób. Jest to największa z sal pozwalająca na pełną aranżację zgodnie z
Państwa oczekiwaniami. Cena najmu 1200zł
SALA KOLUMNOWA mieści do 30 osób, jednak znacznie częściej Młoda Para decyduje się
umieścić tu bufet zimnych przekąsek. Kameralna sala, w której przytulne wnętrze zachęca do
rozmów i odpoczynku w wygodnych fotelach. Cena najmu 500zł
SALA MARMUROWA o doskonałej akustyce i ścianach zdobionych marmurem. Drewniana
podłoga idealna jest do zabawy przy muzyce. Dodatkowego uroku sali dodaje przyległy ganek
oraz bezpośrednie zejście do ogrodu. Cena najmu 1000zł

Menu

PAKIET
ZŁOTY
280 zł/os

PRZYSTAWKA
Śledź, seler naciowy, orzechy włoskie,
kwaśna śmietana
Wolno duszony wieprzowy "pork belly",
oscypek, mus jabłkowy
Domowy pasztet na chrupiącej grzance z
sałatami i sosem żurawinowym

BUFET ZIMNY
Mięsa wolno pieczone
Tradycyjne wędliny regionalne
Domowe pasztety
Roladka z kurczaka z suszoną morelą
Śledzie w trzech smakach
Roladki z indyka z suszonymi pomidorami i
listkami bazylii
Mieszanka sałat z vinaigrette
Sałatka caprese
Sałatka cesarska z kurczakiem, grzankami i
sosem kaparowym
Sałatka makaronowa z grillowanymi warzywami

ZUPA
Francuska zupa cebulowa z boczkiem
Tradycyjny rosół z makaronem
Chłodnik z ogórka z pestkami dyni

Sosy: chrzanowy, musztardowy, tatarski
Marynaty Polskie, Ogórki kiszone
Smalec
Deska serów
Pieczywo

DANIE GŁÓWNE
Pieczony łosoś, warzywa, młode ziemniaki,
cytrynowy sos na białym winie
Wolno pieczony kurczak, polenta ze
szpinakiem i parmezanem, warzywa,
sos tymiankowy
Rolada wieprzowa nadziewana grzybami,
suﬂet ziemniaczany, buraczki

DESER
Panacotta, czerwona galaretka, puree
gruszkowe
Tarta cytrynowa, lody
Mus owocowy z bezą

BUFET SŁODKI
Strudel jabłkowy
Sernik śmietankowy
Tarta czekoladowa
Pana cotta
Sałatka owocowa
Tarta cytrynowa
Owoce
I DANIE GORĄCE
Pieczony schab, kopytka, marynowane buraczki
Filet z indyka w sosie tymiankowym, kasza
perłowa, warzywa
II DANIE GORĄCE
Staropolski żur z białą kiełbasą, i suszonymi
grzybami
Zupa gulaszowa
NAPOJE
Soki owocowe, woda mineralna
Kawa, herbata
(bez ograniczeń przez cały czas trwania imprezy)

Menu
PRZYSTAWKA
Pate z wątróbek drobiowych z brandy i
grzanką
Sałatka z kaczką, truskawkowy vinegrette,
owoce sezonowe,
Koktajl krewetkowy, mus chrzanowy z
awokado

ZUPA
Krem z pieczonych pomidorów, kluseczki
Bulion wołowo-drobiowy, makaron
Toskańska zupa minestrone

DANIE GŁÓWNE
Polędwiczka wieprzowa, galaretka ﬁgowa,
młode ziemniaki, puree z zielonego
groszku, sos cydrowy
Połówka kaczki pieczona na styl dworski z
suﬂetem ziemniaczanym i kapustą
Filet z dorsza w szynce parmeńskiej ,
conﬁtura z fenkuła, salsa
pomidorowa, puree z groszku sos
curry
Wino serwowane do obiadu

DESER
Waniliowy sernik na zimno z jagodami
Tarta gruszkowa z migdałami
Czekoladowa tarta z malinami

PAKIET
PERŁOWY
320 zł/os
BUFET ZIMNY
Wybór mini tart
Kompozycja wędzonych ryb
Mięsa wolno pieczone
Tradycyjne wędliny regionalne
Domowe pasztety
Roladka z kurczaka z suszoną morelą
Śledzie w trzech smakach
Roladki z indyka z suszonymi pomidorami i
listkami bazylii
Mieszanka sałat z vingigrette,
Sałatka caprese
Sałatka cesarska z kurczakiem, grzankami i
sosem kaparowym
Sałatka makaronowa z grillowanymi warzywami
Sosy: chrzanowy, musztardowy, tatarski
Marynaty Polskie, Ogórki kiszone
Smalec, Deska serów, Pieczywo
BUFET SŁODKI
Kruche babeczki z kremem i owocami
Krem brulee z jagodami
Strudel jabłkowy
Sernik śmietankowy
Tarta czekoladowa
Pana cotta
Sałatka owocowa
Tarta cytrynowa, Owoce
I DANIE GORĄCE
Filet z łososia w sosie koperkowym, ryż, brokuły
Kurczak z porem i dojrzewającą szynką, puree
z selera, grillowana polenta, sos estragonowy
II DANIE GORĄCE
Wędzone żeberka w sosie jabłkowo-barbeque,
ziemniaki, warzywa sezonowe
Lasagne z mięsem wołowym
NAPOJE
Soki owocowe, woda mineralna
Kawa, herbata

(bez ograniczeń przez cały czas trwania imprezy)

Menu

PAKIET
SZAFIROWY
350 zł/os

PRZYSTAWKI NA POWITANIE
Kanapeczki i tartaletki

PRZYSTAWKA
Terryna z królika, zielony pieprz, brandy
Mozzarella buﬀallo, granat, pomarańcza,
rukola, parmezan
Roladka z polędwiczki wieprzowej
marynowana w oliwie orzechowej i
rozmarynie podana z konﬁturą śliwkową
ZUPA
Krem z grzybów leśnych
Krem z pora z kwaśnym jabłkiem
Krem z pieczonych pomidorów, grzanki
DANIE GŁÓWNE
Pierś z gęsi, sos ﬁgowy na czerwonym winie,
bataty, puree z selera,
Wołowina duszona w czerwonym winie z
puree rozmarynowym i
karmelizowanymi warzywami
Filet z halibuta , szparagi, puree
ziemniaczane, sos bisque
Wino serwowane do obiadu
DESER
Torcik owocowy z sosem jagodowym
Mus czekoladowo-pistacjowy
Pavlova z rabarbarem i truskawkami
Potrójnie czekoladowe ciasto z malinami

BUFET ZIMNY
Cielęcina z sosem z tuńczyka
Deska serów
Łosoś marynowany
Wybór mini tart
Kompozycja wędzonych ryb
Mięsa wolno pieczone
Tradycyjne wędliny regionalne
Domowe pasztety
Roladka z kurczaka z suszoną morelą
Śledzie w trzech smakach
Roladki z indyka z suszonymi pomidorami i
listkami bazylii
Mieszanka sałat z vinaigrette
Sałatka caprese
Sałatka cesarska z kurczakiem, grzankami i
sosem kaparowym
Sałatka makaronowa z grillowanymi warzywami
Sosy: chrzanowy, musztardowy, tatarski
Marynaty Polskie,
Ogórki kiszone
Smalec
Deska serów
Pieczywo

Menu

PAKIET
SZAFIROWY
350 zł/os

I DANIE GORĄCE
Skok z królika wolno gotowany z warzywami,
młode ziemniaki , chrupiący boczek
Polędwiczka wieprzowa w sosie z białego
wina z winogronami, puree ziemniaczane,
warzywa

II DANIE GORĄCE
Policzki wołowe w czerwonym winie, suﬂet
ziemniaczany, warzywa karmelizowane
Noga z kaczka conﬁt suﬂet ziemniaczany,
warzywa

BUFET SŁODKI
Tiramisu
Tarta gruszkowa z migdałami
Kruche babeczki z kremem i owocami
Krem brulee z jagodami
Strudel jabłkowy
Sernik śmietankowy
Tarta czekoladowa
Pana cotta
Sałatka owocowa
Tarta cytrynowa,
Owoce

NAPOJE
Soki owocowe, woda mineralna
Kawa, herbata
(bez ograniczeń przez cały czas trwania
imprezy)

Menu

PAKIET
DIAMENTOWY
390 zł/os

KOKTAJL
Ciasteczka krabowe, dip z bakłażana
Szynka parmeńska, melon, ﬁgi
Dojrzewający rostbef wołowy
Tatar z łososia na grzance

PRZYSTAWKA
Tatar z łososia na grzance, jajko przepiórcze,
kawior
Raviolo z kaczką, sos z leśnych grzybów na
białym winie, orzeszki piniowe
Tatar z polędwicy wołowej

ZUPA
Bulion z bażanta, kołduny
Zupa rybna a'la Bouillabaisse
Krem z borowików z grzanką

DANIE GŁÓWNE
Filet z sandacza, konﬁtura z fenkuła,
ziemniaki, marynowane buraki, sos z
pieczonej papryki z vermouthem
Kotlety cielęce, suﬂet ziemniaczany,
warzywa sezonowe
Pieczona Jagnięcina, szalotki, sos
rozmarynowy, marchewki w miodowej
glazurze, kuskus
Wino serwowane do obiadu

DESER
Puchar tiramisu ze świeżymi malinami i
białą czekoladą
Trio sorbetowe, cytrynówka
Truﬂe z czekolady z sorbetem miętowym

Menu

PAKIET
DIAMENTOWY
390 zł/os

I DANIE GORACE
Eskalopki cielęce w sosie szałwiowym, puree
ziemniaczane, warzywa
Filet z halibuta w szynce parmeńskiej,
duszona soczewica z kolendrą, aromatyczne
warzywa

II DANIE GORĄCE
Risotto z leśnymi grzybami i szafranem
Pierogi z nadzieniem z jelenia

BUFET SŁODKI
Czekoladowy torcik z owocami
Tiramisu
Tarta gruszkowa z migdałami
Kruche babeczki z kremem i owocami
Krem brulee z jagodami
Strudel jabłkowy
Sernik śmietankowy
Tarta czekoladowa
Pana cotta
Sałatka owocowa
Tarta cytrynowa,
Owoce
NAPOJE
Soki owocowe, woda mineralna
Kawa, herbata
(bez ograniczeń przez cały czas trwania
imprezy)

BUFET ZIMNY
Sałaty z kaczką i owocowy vinaigrette,
sezonowe owoce
Sałaty z wątróbką drobiową, serem
pleśniowym i sosem brandy
Tatar z łososia
Cielęcina z sosem z tuńczyka
Deska serów
Łosoś marynowany
Wybór mini tart
Kompozycja wędzonych ryb
Mięsa wolno pieczone
Tradycyjne wędliny regionalne
Domowe pasztety
Roladka z kurczaka z suszoną morelą
Śledzie w trzech smakach
Roladki z indyka z suszonymi pomidorami i
listkami bazylii
Mieszanka sałat z vinaigrette
Sałatka caprese
Sałatka cesarska z kurczakiem, grzankami i
sosem kaparowym
Sałatka makaronowa z grillowanymi
warzywami
Sosy: chrzanowy, musztardowy, tatarski
Marynaty Polskie,
Ogórki kiszone
Smalec
Deska serów
Pieczywo

Oferujemy
Wesele w wyjątkowym miejscu - Pałac w Paszkówce to niemal 200 letni pałac
z otaczającym go parkiem w stylu angielskim oraz kompleksem jurt.
Zlokalizowany zaledwie 30 minut od Krakowa i 20 minut z Międzynarodowego
Lotniska Kraków - Balice.

Cena pakietu obejmuje:
ź Tradycyjne powitanie pary młodej
ź Powitanie Gości weselnych lampką musującego wina
ź Wykwintne Menu weselne
ź Bufet owocowo-słodki
ź Stylowa dekoracja stołów i krzeseł
ź Profesjonalną koordynację wesela
ź Zniżki dla dzieci: do 3 lat gratis, od 3 do 12 - 50%
ź Parking dla gości przyjęcia

Przyjęcie
w pałacowych ogrodach

Wesele w jurtach

Wesele przy basenie

Pałac w Paszkówce, 34-113 Paszkówka
tel. +48 33 87 23 800, marketing@paszkowka.pl
www.paszkowka.pl

