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Oferta weselna 2015
Firma „Lazur ” oferuje Państwu doskonałą bazę, wieloletnie
doświadczenie i pomoc w zorganizowaniu tej wspaniałej uroczystości.
Dołożymy wszelkich starań, by ten jedyny, magiczny wieczór na stałe
utkwił w sercach wszystkich gości. Nasi dotychczasowi klienci, wyrażając
swoje zadowolenie wracają do nas przy okazji innych imprez
okolicznościowych typu chrzciny, komunie, bierzmowania, rocznice i
imprezy fi rmowe.
Oferujemy Państwu możliwość zorganizowana wesela lub innych
imprez okolicznościowych w naszym ośrodku Lazur w Poddąbiu oraz
Lazur – Bis w Rowach. Do dyspozycji Państwa oddajemy salę
przeznaczona na ok. 100 osób (Lazur w Poddąbiu) oraz salę na 150 osób
(Lazur- Bis w Rowach).
Istnieje możliwość zorganizowania poprawin na świeżym powietrzu
– do dyspozycji gości altana ogrodowa z oświetleniem i nagłośnieniem,
duży grill oraz miejsce na ognisko.
Ponadto oferujemy nocleg dla gości weselnych w naszym ośrodku w
cenie tylko 40 zł/osoba w pokoju 2 - osobowym, 65,00 zł/ osoba w pokoju
1 - osobowym!
Przy
wyborze
obiektów
Lazur'a
proponujemy
również
zorganizowanie transportu dla gości. Dysponujemy autokarami marki
Mercedes-Benz
(55+2
miejsca)
wyposażonymi
w
wielofunkcyjną
klimatyzację, TV/DVD oraz minibar. Przedmiotowe usługi świadczymy w
bardzo atrakcyjnych cenach. Polecamy wybór najkorzystniejszego
pakietu: wesele + nocleg + transport!
Cena za wesele wraz z poprawinami (uzależniona od liczby gości):
 do 50 osób – 165,00 zł/ os,
 50 – 100 osób - 160,00 zł/ os,
 powyżej100 osób – 150,00 zł/ os.
W ramach ceny otrzymują Państwo:
 miłą i profesjonalną obsługę,
 chlebek powitalny oraz wódka dla Pary Młodej,
 lampka wina musującego na powitanie gości,
 obiad weselny,
 4 dania gorące,
 8 zimnych przekąsek,
 napoje (kawa, herbata)
 dodatki (pieczywo, masło, sosy),
 pokój dla Nowożeńców,
 darmowy parking dla gości.

Przykładowe dania do wyboru
Obiad weselny:
 rosół/ krem warzywny,
 kotlet schabowy/ zrazy wołowe/ pieczeń z karkówki + sos
pieczeniowy/ udka z kurczaka/ de’volaye/ wieprzowe kotleciki
mielone/
 ziemniaki/ kopytka,
 surówki( warzywa gotowane - kalafi or, brokuł, marchewka/
meksykańska/ pekińska/ biała kapusta/ kapusta czerwona/
marchewka z jabłkiem/ mizeria/ lub inne do uzgodnienia.
Dania gorące:
 bogracz/ żurek z kiełbaską i z jajkiem/ fl aczki/ szynka pieczona
podawana z kapustą zasmażaną/ gołąbki w sosie pomidorowym/
żeberka z kapustą zasmażaną/ steki drobiowe z cebulką/ barszcz
czerwony z pasztecikiem.
Zimna płyta:
 płyta mięs (schab z grzybami, karkówka, rolada z boczku,
galantyna, wędliny: szynka, polędwica)/ śledzie mix/ ryba w
czerwonej zalewie – słodko -kwaśnej/ jajka faszerowane/ tymbaliki/
pomidor z mozzarellą/ sałatka farmerska/ sałatka grecka/ sałatka
jarzynowa/ sałatka ”gyros”.
Dodatki:
 ketchup, musztarda, chrzan, sosy, pieczywo.
Napoje:
 kawa,
 herbata.
Ponadto oferujemy Państwu swoją pomoc przy:
 wyborze menu lub jego modyfi kacji,
 przygotowaniu stołu wiejskiego,
 zorganizowanie pieczonego świniaka,
 wyborze orkiestry,
 strojeniu sali/ usług fl orystki,
 wyborze fotografa/ kamerzysty,
 zorganizowaniu transportu dla gości (posiadamy własne autokary),
 wynajęciu limuzyny,
 wyborze wszystkich dodatkowych usług – jesteśmy otwarci na
każde Państwa życzenie!
Kontakt:
tel. 603 100 408
e-mail: owlazur@gmail.com

