OFERTA WESELNA
2022

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ
RESTAURACJĘ ORANŻERIA??
Dbamy o najmniejsze szczegóły, pytamy o oczekiwania,
dostosowujemy się do życzeń Gości,
Podajemy pyszności w miłej atmosferze, w której nasi
Goście cieszą się swobodą, a my wkładamy maksimum
serca i wysiłku w każde przyjęcie,
Zaufało nam już setki Rodzin, firm, instytucji,
Nasi Goście chwalą nas najczęściej za dyskretną
i życzliwą obsługę, zaangażowanie, poważne podejście
od pierwszego spotkania, aż do rozliczenia przyjęcia,
Goście doceniają świeżą, zdrową, pyszną oraz oryginalną
kuchnię,
Każde przyjęcie to dla nas okazja, by pokazać naszą
rzeczywistą wartość i udowodnić, że organizacja przyjęć
to nie tylko nasza praca, ale także prawdziwa radość
oraz pasja,
Każda impreza to dla nas nowe wyzwanie i nowy celzawsze dać z siebie wszystko i pracować jak najlepiej,
Mamy wielu zadowolonych Klientów, którzy pozostawiają
swoje opinie na naszej stronie internetowej,
Posiadamy duży, bezpłatny, monitorowany parking.

PRZYJĘCIE PO ŚLUBIE
Przyjęcie trwające do 8 godzin

170,00 zł
85,00 zł

za 1 osobę dorosłą
za 1 dziecko

Oferta dotyczy grupy co najmniej 40 osób.

Powitanie Państwa Młodych chlebem i solą,
Toast lampką wina musującego dla każdego z Gości,
Zupa,
Danie główne,
Deser,
8 zimnych przekąsek (3 mięsa pieczone, 2 sałatki,
3 przekąski rybne lub przekąski jarskie, sosy, pieczywo),
2 gorące przekąski (jedna w formie zupy, druga na
półmisku),
Soki owocowe bez limitu,
Napoje gazowane bez limitu,
Napoje gorące (kawa i herbata) bez limitu,
Woda mineralna bez limitu,

Obsługa owoców, ciasta, tortu bez żadnych dopłat
ze strony Klienta (towary Klienta, dostarczone do
Restauracji we własnym zakresie),
Obsługa alkoholu dostarczonego przez Klienta wiąże się
z jednorazową opłatą 100zł,
Okazjonalna dekoracja stołów,
Pokrowce na krzesła w kolorze białym,
Klimatyzowana sala na wyłączność,
Bezpłatny parking dla Gości.

DODATKOWE OPCJE
„Słodki pakiet” (ciasta i owoce) – 22 zł / 250 g / os,
Gościńce - mniejszy gościniec - 17 zł / szt, większy
gościniec – 19 zł / szt,
tort okolicznościowy zamawiany indywidualnie
wg cennika z oferty.

WESELE
220,00 zł

za 1 osobę dorosłą

110,00 zł

za 1 dziecko

Oferta dotyczy grupy co najmniej 60 osób.

Powitanie Państwa Młodych chlebem i solą,
Toast lampką wina musującego dla każdego z Gości,
Zupa,
Danie główne,
Deser,
10 zimnych przekąsek (4 mięsa pieczone, 2 sałatki,
4 przekąski rybne lub przekąski jarskie, sosy, pieczywo),
4 gorące przekąski,
Soki owocowe bez limitu,
Napoje gazowane bez limitu,
Napoje gorące (kawa i herbata) bez limitu,
Woda mineralna bez limitu,

Obsługa owoców, ciasta, tortu bez żadnych dopłat
ze strony Klienta (towary Klienta, dostarczone do
Restauracji we własnym zakresie),
Obsługa alkoholu dostarczonego przez Klienta wiąże się
z jednorazową opłatą 100zł,
Okazjonalna dekoracja stołów,
Pokrowce na krzesła w kolorze białym,
Klimatyzowana sala na wyłączność,
Bezpłatny parking dla Gości.

DODATKOWE OPCJE
„Słodki pakiet” (ciasta i owoce) – 22 zł / 250 g / os,
Gościńce - mniejszy gościniec - 17 zł / szt, większy
gościniec – 19 zł / szt,
tort okolicznościowy zamawiany indywidualnie
wg cennika z oferty.

KONTAKT
•

telefoniczny

DORADCY KLIENTA
OLGA

+48 667 900 233

KUBA

+48 504 858 806

OBSŁUGA KELNERSKA W RESTAURACJI +48 81 44 14 595

•

na żywo

Restauracja Oranżeria, Lublin, ulica Ciepłownicza 3A
Przed spotkaniem na żywo prosimy o wcześniejszy kontakt
telefoniczny lub mailowy.

•

elektroniczny

e-mail: info@restauracja-oranzeria.pl

Informacja o dostępnych pakietach wg stanu na dzień 2022 04 27.
Ceny zawierają podatek VAT. Wystawiamy paragony fiskalne i faktury VAT. Ceny obowiązują do odwołania.

