
Wspaniała architektura zabytkowego budynku, ciepłe wnętrza i piękno otaczającej 
przyrody sprawiają, że Pałac Zdunowo jest wymarzonym miejscem na celebrację 
rodzinnych uroczystości. Szef Kuchni, co roku zdobywa liczne nagrody: Wyróżnienie 
Przewodnika Gault & Millau czy najlepsza pałacowa kuchnia w Polsce - 100 Best 
Restaurant in Poland.

Cena 179 zł za os. 
Dzieci do 1 roku bezpłatnie bez menu 
Dzieci do 12 lat (menu dla dzieci): 50 % ceny/os. 
Obsługa techniczna (zespół muzyczny, fotograf): 50% ceny/os. 

  OFERTA ZAWIERA 

Wynajem sali na wyłączność podczas 6h przyjęcia, obsługę kelnerską 
Uroczysta 3-daniową kolację serwowane, bufet przystawek i sałat, stolik 
słodkości 
Pakiet napojów bezalkoholowych serwowanych bez limitu przez 6h 
Kwiat we flakonie i świece na stołach, zastawa, obrusy 
Czas trwania przyjęcia (od godziny rozpoczęcia koktajlu) objęty ofertą wynosi 
6h, wydłużenie czasu trwania przyjęcia: 700 zł za każdą rozpoczętą godzinę 

REZERWACJA TERMINU 

Warunkiem rezerwacji jest wpłata zadatku 2000 zł przelewem lub gotówką: 
Pałac Zdunowo Zuzanna Chwiejczak Spółka Jawna 
Zdunowo 50, 09-142 Załuski, numer konta: 97 1750 0012 0000 0000 3700 8222 
Oferta obowiązuje w dni inne niż piątek i sobota.

OBIAD WESELNY

WARUNKI OFERTY



  Przystawka  

Pieczony rostbef, mus chrzanowy, 
młody szpinak, grzanki maślane 

Tatar z wędzonego łososia ze 
świeżym ogórkiem i kiełkami 

Plastry pieczonego buraka z ricottą 
i pomarańczami 

Roladki z bakłażana z truflowym 
serkiem, sos figowy 

  Zupa 

Krem z białych szparagów, groszek 
ptysiowy 

Krem grzybowy z białym winem,  
grzanki tymiankowe 

Bulion wołowo-drobiowy  
z makaronem, świeża pietruszka 

Chłodnik paprykowo-pomidorowy, 
salsa ziołowa, świeży ogórek 

Danie główne 

Pieczone udko kaczki confit  
z żurawiną, gratin ziemniaczanym  
i jabłkiem z majerankiem 

Polędwiczki wieprzowe, sos 
z razowca,  kluski śląskie i modra 
kapusta 

Łosoś pieczony, sos z pomidorkami 
cherry, kluseczki ze szpinakiem 

Kaszotto z pęczaku z oscypkiem,  
sos koperkowy, blanszowany 
szpinak  

  Deser 
Deser lodowy z malinami  
i kremem chantilly 

Creme brulee 

Galaretka z szampanem, 
lubczykiem i truskawkami 

Ciastko czekoladowe, creme  
de cassis, konfitura porzeczkowa

  UROCZYSTY OBIAD SERWOWANY 
oferta obejmuje obiad 3-daniowy prosimy o wybór 1 potrawy z 3 kategorii 
obiad 4-daniowy prosimy o wybór 1 potrawy z 4 kategorii      +12 zł/os.



 

Zimne przystawki: 
Schab po warszawsku z musem chrzanowym i szczypiorkiem 
Parfait z pieczonego łososia z kwaśnej śmietany z koperkiem 
Tatar ze śledzia z suszonymi pomidorami i cytryną 
Vol-au-venty z musem krewetkowym i dressingiem koperkowym 
Pasztet staropolski pieczony ze śliwką 
Pieczyste delicje /schab z majerankiem, karkówka z musztardą dijon, boczek z 
pikantną papryką/ 
Chrupiące samosy warzywne z sosem jogurtowym i miętą 

Sałatki: 
Pomidory malinowe ze słonym twarogiem i oliwą pietruszkową 
Sałatka z młodych ziemniaków, koziego twarogu i ziół 
Grillowany batat, pietruszka i marchew, ser feta, granat i pesto 

Dodatki:  
Świeżo wypiekane pieczywo, masło 
Marynowane pieczarki, papryka, ogórki konserwowe, oliwki  
Sosy: żurawinowy, tatarski, czosnkowy, chrzan 

Stolik słodkości 
Szarlotka z cukrem pudrem 
Eton mess - krucha beza, krem mascarpone, mus owocowy  
Kremowy sernik 
Kolorowe babeczki z owocami 
Świeże owoce 

Napoje bezalkoholowe 
Soki owocowe Cappy, woda mineralna z gazem i bez, napoje gazowane: Coca-Cola, 
Fanta, Sprite, wybór herbat, kawa 

KOKTAJL POWITALNY 
Cava - hiszpańskie wino musujące serwowane bez limitu podczas koktajlu 
powitalnego przez 1 h, kieliszki uzupełniane na bieżąco przez kelnerów, dodatkowo 
woda serwowana na tacy 11 zł/os. 

Przekąski koktajlowe - menu finger food zestaw 3 szt: 12 zł 
Mini babeczki z musem ziołowym 
Vol-au-vent z krewetkami i koperkiem 
Koreczki z żółtego sera i winogronami 

  BUFET PRZYSTAWEK I STOLIK SŁODKOŚCI



ŚLUB CYWILNY 

Ślub w zabytkowym i pełnym zieleni parku jest wyjątkowym wydarzeniem.  
Istnieje możliwość zorganizowania ceremonii zaślubin we wnętrzach Pałacu. 
Ceremonia    900 zł 

stół dla Urzędnika Stanu Cywilnego, godło 
eleganckie krzesła dla Pary Młodej, 30 krzeseł dla gości 
ozdobna pergola   

TORT 

Tort przygotowany przez artystyczną pracownię cukierniczą   22 zł/os. 
Jasny biszkopt, czarny bez, mus prosecco z płatkami róży, truskawki lub wiśnie  
Biszkopt migdałowy, panna cotta z nutą cynamonu, krem bawarski, owoce 
Biszkopt kakaowy, chrupiący orzechowy curd z jeżyn, owoce, mus z marakuji  

   i mango 
Biszkopt lawendowy, curd z marakuji, galaretka z malin, mus z białej czekolady, 
owoce 

Tort klasyczny   15 zł/os. 
Mus czekoladowy z blatami czekoladowymi 
Mus szampański i kawowy 
Ciemny biszkopt, śmietana z wiśniami  
Tiramisu na bazie mascarpone z amaretto 

Przywiezienie własnego tortu opłata za serwis   5 zł/os. 

ALKOHOL 

Weselne pakiety napojów alkoholowych napoje serwowane bez limitu przez 6h. 
Pakiet I: wino, wódka          60 zł/os. 
Pakiet II: wino, wódka, piwo        70 zł/os. 
Pakiet III: wino, wódka, piwo, whisky, bourbon     90 zł/os. 
Pakiet IV: wino, wódka, piwo, whisky, bourbon, rum, alk. kolorowe 110 zł/os. 

Opłata w przypadku własnego alkoholu obejmuje: serwis, szkło, lód, coolery. 
Przyjęcia poniżej 90 osób:   700 zł 
Przyjęcia od 90 osób:         1000 zł


