
 

 

 

PRZYJĘCIA 
W NAMIOCIE 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



    TAK 
 

1. profesjonalny namiot niemieckiej 
produkcji o powierzchni 40 m² 

2. ogrodzony, trawiasty, zadrzewiony teren  

3. na stołach: 
materiałowe obrusy, porcelanowa 
zastawa i szkło oraz zimne przekąski 
i napoje 

4. samoobsługowe bufety:  
z przekąskami gorącymi (obiad),  
z napojami gorącymi (bufet kawowy:  
wrzątek w dzbankach hotelowych, kawa, 
herbata, dodatki) 

5. obsługa kelnerska z Restauracji Oranżeria 
(w ograniczonym zakresie) 

6. wygodne krzesła z tworzywa sztucznego 
 



 

 

 

   NIE 
 
 

1. namiot nie posiada ogrzewania  

2. namiot nie posiada dostępu do prądu 

3. namiot nie posiada własnej twardej 
podłogi 

4. przy namiocie nie ma toalety,  
Gościom udostępniamy toaletę w budynku 
restauracji 50m od namiotu 

 

 

 



PRZYJĘCIE 
STANDARD 
 

97,00 zł 
 



PRZYJĘCIE 
STANDARD 

97 złotych 
� zupa (1 do wyboru dla dorosłych 

i 1 dla dzieci), 

� danie główne (1 do wyboru dla 
dorosłych i 1 dla dzieci), 

� deser (1 do wyboru) LUB dodatkowe 
przekąski zimne (3 do wyboru),  

� 5 zimnych przekąsek oraz sosy 
i pieczywo (każda dodatkowa 
przekąska zimna to koszt 
5,00 zł/1 os), 

� soki w dzbankach w opcji bez limitu, 

� słodki upominek dla każdego Gościa. 
 



 

PRZYJĘCIE 
VIP 

 

135,00 zł 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



PRZYJĘCIE VIP 
135 złotych 

� zupa (1 do wyboru dla dorosłych 
i 1 dla dzieci), 

� danie główne (1 do wyboru dla 
dorosłych i 1 dla dzieci), 

� deser (1 do wyboru),  

� 8 zimnych przekąsek oraz sosy 
i pieczywo, 

� gorąca przekąska (1 do wyboru), 

� napoje bez limitu (soki w dzbankach, 
woda w dzbankach, napoje gazowane 
o pojemności 0,5 l oraz napoje 
gorące),  

 



PRZYJĘCIE VIP 
135 złotych 

� ciasta (max 4 rodzaje wybierane 
z dostępnych w ofercie), 

� owoce bankietowe,  

� bezpłatny serwis dostarczonego 
alkoholu, 

� słodki upominek dla każdego Gościa, 

� świeża lemoniada firmowa 
z cytrusami.  

 

 

 

 
1 

____________ 

Ceny zawierają podatek VAT. Wystawiamy paragony fiskalne i faktury VAT. 

Ceny obowiązują do odwołania.  

Cena za dziecko stanowi 50% ceny za osobę dorosłą. 



 

DODATKOWE 
DOSTĘPNE OPCJE 

 

� „słodki pakiet” 
(ciasta i owoce bankietowe – 
250 g na 1 osobę) - 25 zł/os 

� gorące napoje 
(kawa, herbata czarna i owocowa, 
dodatki) - 15 zł/os 

� tort śmietanowo-owocowy zamawiany 
indywidualnie wg cennika z oferty 

� napoje gazowane 
w butelkach o pojemności 0,5l w opcji 
bez limitu - 7 zł/os 

� woda z cytryną/z miętą - 3 zł/os 

 



 

DODATKOWE 
DOSTĘPNE OPCJE 

 

� alkohol wg cennika ze specjalnej 
oferty imprezowej lub z karty alkoholi 

� możliwość dostarczenia własnego 
tortu - 50 zł (jednorazowo) 

� dodatkowa przekąska gorąca zgodnie 
z cennikiem z menu 

� możliwość dostarczenia własnego 
alkoholu: 
 
serwis piwa   50,00 zł  

 serwis wina   50,00 zł  

     serwis wódki  50,00 zł  

     inne alkohole  50,00 zł



WYNAJEM OGRÓDKA 
 

Nawet jeśli nasz namiot jest już zajęty… 
możesz zorganizować imprezę 

u nas w swoim namiocie. 

Ty: 
� samodzielnie zadbasz o namiot, stoliki 

i krzesła  

My: 
� udostępnimy Ci miejsce do ustawienia 

namiotu 

� przygotujemy catering z naszej kuchni  

� w dniu imprezy ustawimy przekąski 
w Twoim namiocie i otworzymy ogródek 
dla Gości  



KONTAKT 
 

• telefoniczny  

PATRYCJA    +48 667 900 233 

KUBA       +48 504 858 806 

RESTAURACJA    +48 81 44 14 595 
 

• na żywo 

Restauracja Oranżeria 

ul. Ciepłownicza 3A, Lublin 
 

• elektroniczny 

e-mail: info@restauracja-oranzeria.pl  
 

 

 

Informacja o dostępnych pakietach wg stanu na dzień 2022 03 08. 

Ceny zawierają podatek VAT. Wystawiamy paragony fiskalne i faktury VAT. Ceny obowiązują do odwołania.  


