
Wyobraźcie sobie zakątek otoczony lasem i łąkami.

Pośrodku pastelowa bryła dawnego młyna wodnego, wokół niego kolorowy ogród.

Budynki odbijają się w tafli stawu, który znajduje się tuż przy nich. Na horyzoncie widać konie.

Wewnątrz młyna - drewniane stropy, kwiatowe dekoracje i ciepłe wnętrza sal restauracyjnych oraz pokoi. 

Tuż obok biały pawilon, z którego roztacza się widok na staw i las.

Pod wieczór widać stąd piękny zachód słońca.

A to wszystko dla Was, aby uczynić dzień Waszego ślubu magicznym i wyjątkowym!

Ślężański Młyn Restauracja Hotel Stajnia
Szczepanów 30, 58-124 Marcinowice
www.slezanskimlyn.wroc.pl

tel. 74 850 77 09
kontakt@slezanskimlyn.wroc.pl

fb.com/slezanski.mlyn



- pawilon ogrodowy dla 80 osób

- przez cały rok do dyspozycji kilka różnorodnych sal w zabytkowych wnętrzach - od 12 do 60 osób

- na miejscu do 50 miejsc noclegowych z dodatkową możliwością skorzystania z pobliskiego hotelu

- stajnia, plener z końmi w tle, bliskość lasu i łąk, piękno natury

- rozległy ogród, staw, miejsce na grilla i ognisko, plac zabaw dla dzieci

- łatwy dojazd z Wrocławia i obwodnicy oraz z lotniska

- otoczenie przyrody, rozległy teren pozwalają na zrealizowanie marzeń o wyjątkowym ślubie i weselu w plenerze

- mamy 16 lat doświadczenia, wiemy na co zwrócić uwagę w czasie przyjęcia

- zawsze indywidualne podejście, dostosowujemy menu do szczególnych potrzeb Gości

- doświadczona i uśmiechnięta obsługa dokłada wszelkich starań, aby dania sprawnie trafiały na stoły

- świeże i ciepłe potrawy są przygotowywane z sercem przez Szefa Kuchni

- dekoracje dopasowane do upodobań Pary Młodej, zawsze w harmonii z otoczeniem

- pomagamy kompleksowo zorganizować przyjęcie - możemy polecić dj-a, fotografa, przygotować wesele tematyczne

- największą nagrodą dla nas jest Wasz  uśmiech i zadowolenie
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propozycja w cenie 195 zł/os.

Powitanie chlebem i solą, toast szampanem

Zupa
Rosół drobiowo - wołowy z domowym makaronem

Główne danie
Pieczeń  wieprzowa w sosie własnym 
Złocisty kotlet schabowy
Pierś z kurczaka nadziewana serem i szynką

Dodatki
Ziemniaki pieczone, ziemniaki gotowane, kluski śląskie
Surówki sezonowe (trzy rodzaje)

Zimny bufet
Gatunkowe kiełbasy i wędliny  oraz pieczone mięsa 
Patera serów z winogronami i orzechami

Galaretki drobiowe z warzywami 
Ryba po szczepanowsku 
Jaja w sosie tatarskim
Roladki śledziowe po wiejsku 
Sałatka jarzynowa
Sałatka z brokułem i prażonym słonecznikiem
Pieczywo ciemne i jasne

Ciepłe posiłki
Zupa gulaszowa
Bigos myśliwski 
Barszcz czerwony z krokietem 

Napoje
Soki, woda mineralna niegazowana z cytryną – 
bez ograniczeń 
Kawa, herbaty czarne i smakowe w formie bufetu 
- bez ograniczeń
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propozycja w cenie 215 zł/os.

Powitanie chlebem i solą, toast szampanem

Zupa
Rosół drobiowy - wołowy z domowym makaronem

Główne danie na półmiskach
Schab zapiekany z mozzarella i pomidorami 
Zrazy wołowe w sosie własnym
Grillowana pierś z kurczaka w bekonie

Dodatki
Ziemniaki pieczone, ziemniaki gotowane, 
kluski śląskie, surówki sezonowe  (trzy rodzaje)
Zimny bufet (wydawany sukcesywnie)

Gatunkowe kiełbasy i wędliny oraz mięsa pieczone 
Patera serów z winogronami i orzechami
Galantyna drobiowa
Wędzony rostbef faszerowany sałatką żydowską
Pomidorki z mozzarellą, oliwkami i bazylią
Śledź po kaszubsku z wędzoną śliwką
Kruche babeczki faszerowane pastą z łososia
Sałatka ze świeżych warzyw z vinegretem
Sałatka z wędzonym kurczakiem, ananasem 
i selerem
Pieczywo ciemne i jasne, Ciepłe posiłki

Flaczki z wiejskim chlebem 
Udka z kurczaka na ostro z pieczonymi ziemniakami 
Barszcz czerwony z krokietem 

Napoje
Soki, woda mineralna niegazowana z cytryną 
– bez ograniczeń 

Kawa, herbaty czarne i smakowe w formie bufetu 
- bez ograniczeń
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propozycja w cenie 230 zł/os.

Powitanie chlebem i solą, toast szampanem

Zupa
Rosół drobiowo - wołowy z warzywami i makaronem  (lub krem sezonowy) 

Główne danie
Grillowany schab z kością w sosie z zielonego pieprzu 
Polędwiczki wieprzowe w sosie śliwkowym 
Roladka indycza ze szpinakiem i czosnkiem

Dodatki
Ziemniaki pieczone, ziemniaki gotowane, kluski śląskie 
Miks sałat z winegretem i prażonymi ziarnami
Surówki (trzy rodzaje)

Zimny bufet
Mięsa pieczone,swojskie kiełbasy i wędliny
Patera serów z winogronami i orzechami
Roladki z łososia w sosie chrzanowym 
Deski pasztetu z dziczyzny, smalec i ogórek 
Galaretki wieprzowe z warzywami 
Jaja faszerowane musem z tuńczyka
Roladki z szynki wędzonej z pikantną sałatką
Sałatka grecka
Sałatka z wędzonym kurczakiem, ananasem i selerem
Marynaty (ogórek, pieczarki, papryka, cebulka)
Chrzan, ćwikła
Pieczywo ciemne i jasne

Ciepłe posiłki
Staropolski żurek na zakwasie z jajkiem i kiełbasą 
Pieczony drób i żeberka podane na zasmażanej kapuście 
Barszcz czerwony z mięsnymi pierożkami 
Soki, woda mineralna niegazowana z cytryną – bez ograniczeń 
Kawa, herbaty czarne i smakowe w formie bufetu - bez ograniczeń
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W cenie zapewniamy:
- chleb weselny i toast powitalny
- dwa kieliszki z wódką dla Młodej Pary
- napoje owocowe,  woda mineralna niegazowana z cytrynę
- kawa, herbaty czarne i owocowe w formie bufetu bez ograniczeń
- obsługa kelnerska do godz. 4:00 

Gratis:
- udekorowany pokój hotelowy dla Nowożeńców
- udostępniamy teren i wnętrza na sesję zdjęciową

Prosimy o dostarczenie:

- alkoholi - nie pobieramy „korkowego”
- tortu, ciast, owoców
- napoi gazowanych 

Dzieci do lat 4 - gratis; dzieci do lat 10 - 50% ceny

Pełna dekoracja sal weselnych wg indywidualnych ustaleń od 1500 zł do 2000 zł. 

Możliwość organizacji ceremonii ślubu w plenerze koszt 300 zł. 

Noclegi w pokojach hotelowych dla Gości ze zniżką od 65 zł do 90 zł od osoby (w zależności od ilości osób nocujących), 

- cena noclegu zawiera śniadanie dnia kolejnego. 

Stół biesiadny -
Wyroby wędzone specjalnie na tę okazję w 100 % swojskie 
i ekologiczne . 

800 zł  
- swojskie kiełbasy, kaszanka, salceson, 
- boczek wędzony, baleron, polędwica, 
- domowy  pasztet 
- smalec, ogórki kiszone, 
- wiejski chleb
- pieczywo ciemne i jasne, sosy

1200 zł 
- swojskie kiełbasy, kaszanka, salceson, 
- boczek wędzony, baleron, polędwica, 
- domowy  pasztet 
- smalec, ogórki kiszone, 
- wiejski chleb
- pieczone pierogi 
- nalewka Młynarza 
- pieczywo ciemne i jasne, sosy
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Pieczony  udziec wieprzowy z kaszą i warzywami 
– 550 zł (30 osób) 

Beczka piwa Tyskie  50ll z roll barem 
– 500 zł 

Udostępnienie  koni  do sesji zdjęciowej  
pod opieką instruktora – 100 zł / 1h 

Poprawiny – Grill 
(w określonych godzinach, z pełną obsługą) 
 50 zł / osoba 

Szaszłyk drobiowo-warzywny,kiełbasa, krupniok, 
karczek marynowany w ziołach, pstrąg,
grillowane warzywa, sałatka z białej kapusty, 
sosy, pieczywo

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć na naszej stronie - zakładka wesela oraz na naszym profilu facebookowym.

Powyższa  oferta dotyczy wesela organizowanego minimum od 40 osób. 
Cena może ulec zmianie.  
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