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Restauracja & Hotel Leśny Dwór w Skaryszewie 
 

tradycja w nowoczesnym wydaniu... 
 

... ceniona zwłaszcza przez osoby poszukujące wytchnienia od codziennego zgiełku miasta.  
Chcemy aby wszyscy nasi Goście czuli się komfortowo, o co dba profesjonalnie przygotowana 

obsługa tak, abyśmy mogli świadczyć usługi na najwyższym poziomie. 
Jesteśmy  przekonani, że każda wizyta w naszych progach pozostawi miłe i niezapomniane 

wrażenia.  
 

 
Leśny Dwór świadczy usługi z zakresu hotelarstwa i gastronomii już od ponad 15 lat.  

Przez ten czas zyskaliśmy wielu stałych klientów. 
Zaufali nam m.in. Sąd Najwyższy | Grupa Inditex | Mecalux | Raiffeisen POLBANK | 

kratki.pl | Sodexo | Jadar | McDonald | Michelin | Imperial Tobacco | AVIVA  
 i wiele innych. 
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Leśny Dwór – Wesele 

 

Są takie chwile, które pozostają w sercach całej rodziny… 

… Ślub jest bez wątpienia jedną z nich! 

 

 

Wesele… niezapomniane rodzinne święto!  
Wyjątkowe momenty potrzebują niepowtarzalnej oprawy, a Wasze wesele jest bez wątpienia 
jednym z nich. Wiedząc jak ważnym jest ono wydarzeniem, dokładamy wszelkich starań by 
uczynić ten dzień niezapomnianym. Działamy z pasją, wkładając w to całą naszą energię 
popartą wieloletnim doświadczeniem. Największą nagrodą jest zadowolenie Naszych 
klientów i świadomość tego, że mogliśmy spełnić marzenie o idealnym weselu. 

Sprawdź, w jaki sposób będziemy świętować to szczególne wydarzenie… 

 

 
 

Wesele w pięknej oprawie… 

 

Sale restauracyjne Leśnego Dworu 

Do dyspozycji Gości pozostawiamy klimatyczną SALĘ LD,w której możemy ugościć 250 osób 
jednocześnie. 
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SALA LD (konsumpcyjna) połączona jest z salą LD NIGHT (taneczna), gdzie na parkiecie Wy i 
Wasi goście przetańczycie całą noc. 
 

W Leśnym Dworze organizujemy również przyjęcia weselne na mniejszą liczbę osób.  
Dla par, które chcą świętować w kameralnym gronie dysponujemy salą LD BOX. 
 

W sezonie letnim i wiosennym oczaruje Was nasz bajecznie kolorowy ogród, w którym każdy 
Gość znajdzie chwilę wytchnienia. 
 

Ale jeśli nudzą Was tradycyjne polskie wesela jesteśmy w stanie przygotować dla Was 
przyjęcie tematyczne. Tak więc jeżeli chcecie zachwycić swoich gości niecodziennym 
weselem, stworzymy dla Was Kubę, Hawaje czy też chociażby imprezę godną samego Agenta 
007 (jesteśmy otwarci na Wasze inne propozycje) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Każde Wesele staramy się przygotować w taki sposób, by pozostawiło niezapomniane 
wrażenie. Pomożemy lub wyręczymy Państwa w wielu kwestiach organizacyjnych związanych 
z przygotowaniem tak wyjątkowej imprezy, możemy zadbać o: 
 

– oprawę muzyczną w wykonaniu DJ-a lub zespołu muzycznego, 
– przygotować zaproszenia, 
– przygotować stylowe upominki dla gości, 
– zorganizować transport – limuzyny, autokary, 
– zakupić w Państwa imieniu kwiaty. 
– cywilną ceremonię  ślubu w plenerze bądź w hotelu  
 

Jesteśmy otwarci na wszelkie Państwa sugestie i propozycje oraz służymy pomocą w każdej 
kwestii związanej z organizacją wesela. 
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Oferta STANDARD 

 

W ofercie standardowej gwarantujemy Państwu: 
 

• 6 dań gorących (3 zupy i 3 dania główne) 
• deser serwowany 

• 10 przekąsek zimnych 

• bufet deserowy: ciasta, patery owoców egzotycznych oraz krajowych 

• bufet kawowy: kawa, herbaty wielosmakowe – bez limitu 

• soki owocowe, coca-cola, fanta, sprite, woda m. gazowana/ niegazowana – bez limitu 

• chlebek na powitanie 

• wino musujące na powitanie dla każdego Gościa 

• pełną obsługę kucharsko-kelnerską 

• dywan Hollywood (FUKSJA) 

• dekoracje kwiatowe stołów 

• pokój dla nowożeńców w dniu przyjęcia od g. 14:00 do g. 12:00 dnia następnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A może w ogrodzie…? 

Wiosną i latem nasz piękny ogród to wymarzone miejsce beztroskiej zabawy. Podczas gdy 
dzieci łapię promienie słońca, nowożeńcy mogą wybrać się na przyjemny spacer, a pozostali 
Goście odpocząć przy akompaniamencie szumu ciepłego wiatru i śpiewu ptaków. 
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Menu – WESELE 

 

Proponujemy dania tradycyjne oraz regionalne specjały: 
przystawki, zupy, ryby, doskonałą kuchnię myśliwską oraz specjalne menu dla karmiącej 
mamy. Polecamy także aromatyczne ciasta, a szczególnie nasz LD tort (na bazie śmietany, 
malin, borówek i pomarańczy), który od lat zachwyca wszystkich naszych Gości. 
 

 

 

- hotel umożliwia korzystanie z własnego alkoholu bez opłaty „korkowego” 

- dzik pieczony – opcja dodatkowa 

- stół staropolski – opcja dodatkowa 

- stół francuski – opcja dodatkowa 

- stół frutti di mare – opcja dodatkowa 

- bufet sushi – opcja dodatkowa 

- tort weselny – opcja dodatkowa 

- pokaz sztucznych ogni – opcja dodatkowa 

- poprawiny – cena do uzgodnienia 

- wieczory panieńskie i kawalerskie 

 

 

Tradycja w nowoczesnym wydaniu... 
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CENNIK PRZYJĘĆ WESELNYCH 2018/2019 LD Standard 

 

TRUSKAWKA        MALINA  JAGODA  

 

Cena pakietu Truskawka obejmuje: 
 

- bogate menu wg wybranej opcji 
(6 dań gorących, 1 deser, 10 przekąsek 
zimnych, ciasta, owoce, napoje zimne i 

gorące) 
 

- przywitanie winem musującym 

 

- chlebek na powitanie 

 

- wynajem  Sal: 
LD; LD Night 

 

- obsługa kelnerska 

 

- dekoracja florystyczna 

sali LD standard 

 

- skirting 

 

- ozdobne pokrowce na krzesła 

 

- apartament dla nowożeńców 

 

CENA: 220 zł/osobę (+10 PLN - 2019r) 
MIN. liczba gości - 150 

 

Dodatkowe opcje: 
 

- stół wiejski 
- animatorka dla dzieci 
- fontanna alkoholowa 

- alkohol 
- drink-bar 

- pokaz sztucznych ogni 
- mini-kasyno 

- dekoracja florystyczna 

sali LD premium 

 
 

 

 

Cena pakietu Malina obejmuje: 
 

- bogate menu wg wybranej opcji 
(6 dań gorących, 1 deser, 10 przekąsek 
zimnych, ciasta, owoce, napoje zimne i 

gorące) 
 

- przywitanie prawdziwym szampanem 

 

- chlebek na powitanie 

 

- wynajem  Sal: 
LD; LD Night 

 

- obsługa kelnerska 

 

- dekoracja florystyczna 

sali LD standard 

 

- fontanna alkoholowa 

 

- skirting 

 

- ozdobne pokrowce na krzesła 

 

- apartament dla nowożeńców 

 

 

CENA: 235 zł/osobę (+10 PLN - 2019r) 
MIN. liczba gości - 150 

 

Dodatkowe opcje: 
 

- stół wiejski 
- animatorka dla dzieci 

- alkohol 
- drink-bar 

- pokaz sztucznych ogni 
- mini-kasyno 

- dekoracja florystyczna 

sali LD premium 

 
 

 Cena pakietu Jagoda obejmuje: 
 

- bogate menu wg wybranej opcji 
(6 dań gorących, 1 deser, 10 przekąsek 
zimnych, ciasta, owoce, napoje zimne i 

gorące) 
 

- przywitanie prawdziwym szampanem 

 

- chlebek na powitanie 

 

- wynajem  Sal: 
LD; LD Night 

 

- obsługa kelnerska 

 

- dekoracja florystyczna 

sali LD standard 

 

- fontanna alkoholowa 

 

- skirting 

 

- ozdobne pokrowce na krzesła 

 

- tort wg wybranej opcji 
 

- stół słodki i owocowy 

 

- stół wiejski 
 

- apartament dla nowożeńców 

 

 

CENA: 280zł/osobę (+10 PLN - 2019r) 
MIN. liczba gości - 150 

 

Dodatkowe opcje: 
 

- animatorka dla dzieci 
- alkohol 

- drink-bar 
- pokaz sztucznych ogni 

- mini-kasyno 

- dekoracja florystyczna 

sali LD premium 

 

Każdy spadek liczby Gości o 10 osób od min. liczby Gości tj. 150 osób - powoduje 
podwyższenie ceny podstawowej o 10 PLN/ 1 osoba pow. 10 lat. 

 

PRZYKŁAD: 110 - 120 osób – cena 260 zł/1 osoba pow. 10 lat | 120 - 130 osób – cena 250 zł/1 osoba pow. 10 lat  

                               130 - 140 osób – cena 240 zł/1 osoba pow. 10 lat | 140 - 150 osób – cena 230 zł/1 osoba pow. 10 lat  + ew. 10 PLN – 2019 r 

 



7
 

Pokój dla Nowożeńców 

 

Pomyśleliśmy o wszystkim… 

Pamiętamy o wszystkim, co sprawia, że młoda para czuje się komfortowo. W cenie menu za-
pewniamy przytulny, ekskluzywny pokój, gdzie można spokojnie skryć się na chwilę, aby od-
począć po uroczystości i przygotować się do przyjęcia. 
 
  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

✓ W roku 2010 nasz obiekt hotelowy został uznany za Najlepszy Hotel regionu 
radomskiego w plebiscycie Echa Dnia! 

 

✓ W roku 2012 nasz obiekt hotelowy został uznany za Najlepszy Hotel według 
czytelników prestiżowego miesięcznika Hotelarz! 

 

✓ W roku 2016 nasz obiekt hotelowy został uznany za Lidera Regionu według 
redakcyjnej kapituły Echa Dnia! 

 

✓ W roku 2017 nasz obiekt hotelowy został uznany za Perłę Powiatu I zajął I miejsce w 
kategorii Mała Firma Roku! 
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Leśny Dwór – Dla dzieci 
Leśny Dwór to hotel  przyjazny rodzinie z wieloma atrakcjami dla dzieci.                                         

Dbając o komfortowe warunki pobytu dla rodzin z dziećmi nieustannie rozbudowuje ofertę 
skierowaną do swoich najmłodszych Gości.  Plac zabaw o pow. ponad 500 m² to inwestycja 
roku zrealizowana w regionie radomskim – Lider Regionu 2016 – prestiżowa nagroda przy-

znawana najlepszym firmom o dużym potencjale rozwojowym! 

 

Leśny Dwór to hotel rodzinny, dlatego w naszym obiekcie do dyspozycji najmłodszych 
oddajemy: 

 

• wewnętrzny kącik zabaw, gdzie dzieci mogą się bawić podczas gdy rodzice korzystają z 
restauracji hotelowej 

• zewnętrzny plac zabaw, który znajduje się na terenie zielonym zlokalizowanym tuż 
obok głównego budynku 

 

 

Mając na uwadze naszych najmłodszych przygotowaliśmy zniżki dla dzieci: 
 

• dzieci w wieku od 0 do 3 lat nie są uwzględniane w kosztorysie (dot. konsumpcji) 
• dzieciom w wieku od 4 do 10 lat przysługuje rabat -40% od ceny podstawowej 
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15 lat doświadczenia… 
 

 

 

“Hotel piękny, elegancki, dobrze umeblowany i wyposażony, blisko centrum. 
Bardzo smaczne i urozmaicone śniadanie.                                                                         

Personel bardzo miły i uprzejmy. Same plusy!                                                                
Odrobina luksusu w pięknej atmosferze. Polecam!”  

M. Gessler 

 
 

 

 

 

 

My przyprawimy Waszą miłość... 
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Przykładowe propozycje MENU 

I propozycja 

 

Powitanie 

-chlebek z solą na powitanie 

-wino musujące (od LD ) 
 

Dania gorące I 
-flaki cielęce/ rosół z makaronem – do WYBORU 

-piramidka z polędwicy wieprzowej otulona bekonem w sosie pieczeniowym, ziemniaki młode, mix 
surówek wiosennych 

 

Deser 

-lody waniliowe z sosem malinowym 

 

Dania gorące II 
-kaczka ćwiartka w sosie żurawinowo-pomarańczowym, ziemniaki pieczone, jabłka  
zapiekane 

-zupa najlepsza z kawałkami kurczaka podana z plastrem cytryny 

-zrazy staropolskie, kluski śląskie, buraczki zasmażane 

-barszcz biały z jajkiem i kiełbasą 

 

Płyta zimna 

-tatar porcjowany na półmiskach  wydawany w trakcie wesela 

-półmisek drobiowy(piersi w sezamie, skrzydełka luzowane a’la żabie udka oraz chrupiące skrzydełka) 
podany z dipem słodko-pikantnym 

-półmisek mięs pieczonych i serów 

-tymbaliki drobiowo-wieprzowe 

-cannelloni z łososia w cieście szpinakowym 

-koreczki śledziowe w 3 smakach 

-sałatka „miodowa” 

-sałatka z brokułami 
-trylogia pasztetów z sosem Cumberland 

-pikle + dodatki (pieczywo) 

 

Ciasto i owoce 

Mix ciast i owoców sezonowych 

 

Napoje: 

- stół kawowo - herbaciany 

- soki MIX w dzbankach 

- woda mineralna gazowana „BUSKOWIANKA”  poj. 0,33 l/ but. szklana 

- woda mineralna niegazowana „BUSKOWIANKA”  w dzbankach z miętą i cytryną 

- Coca-Cola; Fanta; Sprite poj. 1 l/ but. PET 

 

Dodatkowe usługi: 
-animacje dla dzieci: animatorka 1h/ animacji (min. 3h) -150 PLN 

(mini-disco; materiały animacyjne i wiele innych) 
-tort z cukierni coco-cupcake: od 65 PLN/ 1 kg (cena orientacyjna) 

 

 

Cena zestawu to 220 PLN przy min. liczbie Gości 150 osób pow. 10 lat – obowiązuje w 2017/8  
Cena zestawu to 230 PLN przy min. liczbie Gości 150 osób pow. 10 lat – obowiązuje w 2019 
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II propozycja 

 

Powitanie 

-chlebek z solą na powitanie 

-wino musujące (od LD ) 
 

Starter 

-Vitello Tonato 

 

Dania gorące I 
-zupa najlepsza/ rosół z makaronem – do WYBORU  

-roladki ze schabu z kurkami, puree ziemniaczane, mix surówek 

 

Deser  

-bezowa chmurka 

 

Dania gorące II 
-kurczak w glazurze, ziemniaki opiekane, surówka a’la grecka 

-barszcz czerwony z pierogami z okrasą 

-zrazy staropolskie, kluski śląskie, buraczki zasmażane 

-barszcz biały z jajkiem i kiełbasą  
 

Płyta zimna 

-trylogia pasztetów z sosem Cumberland 

-śledzie w trzech smakach 

-cannelloni z łososia w cieście szpinakowym 

-schab po warszawsku 

-polędwiczki wieprzowe z musem koniakowo-śliwkowym 

-półmisek drobiowy z dipem koktajlowym 

-sałatka miodowa 

-sałatka brokułowa 

-pikle + dodatki (pieczywo) 

 

Ciasto i owoce 

Mix ciast i owoców sezonowych 

 

Napoje: 

- stół kawowo - herbaciany 

- soki MIX w dzbankach 

- woda mineralna gazowana „BUSKOWIANKA”  poj. 0,33 l/ but. szklana 

- woda mineralna niegazowana „BUSKOWIANKA”  w dzbankach z miętą i cytryną 

- Coca-Cola; Fanta; Sprite poj. 1 l/ but. PET 

 

Dodatkowe usługi: 
-animacje dla dzieci: animatorka 1h/ animacji (min. 3h) -150 PLN 

(mini-disco; materiały animacyjne i wiele innych) 
-tort z cukierni coco-cupcake: od 65 PLN/ 1 kg (cena orientacyjna) 

 

 

Cena zestawu to 220 PLN przy min. liczbie Gości 150 osób pow. 10 lat – obowiązuje w 2017/8  
Cena zestawu to 230 PLN przy min. liczbie Gości 150 osób pow. 10 lat – obowiązuje w 2019 
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Szanowni Narzeczeni, 

Będzie nam niezmiernie miło oprowadzić Państwa po Leśnym Dworze 

 i zapoznać z ofertą weselną. 
 

Z przyjemnością udzielimy Państwu wyczerpujących odpowiedzi na szereg pytań 

 związanych z organizacją przyjęcia weselnego. 
 

Prosimy o wcześniejszy kontakt w celu umówienia się na spotkanie. 
 

 

Tel:  (48) 385-74-88 

Fax: (48) 383-60-62 

 

kontakt@lesnydwor.eu 
 

www.lesnydwor.eu 
 

 


 

Osoba kontaktowa: 
 

Łukasz Majchrzyk 

 

Tel: 698 488 433 

 

lukasz@lesnydwor.eu 
 

 

 

Restauracja Hotel LEŚNY DWÓR 

 

Usytuowany jest jedynie 89 km od Warszawy i zaledwie 3 km od Radomia, 
przy drodze krajowej nr E- 9. 

 

Lokalizacja ta stanowi niewątpliwy atut Leśnego Dworu.  
Co więcej na uwagę zasługuje też estetyczne otoczenie i duży ogród pełen zieleni. 

mailto:kontakt@lesnydwor.eu
http://www.lesnydwor.eu/
mailto:lukasz@lesnydwor.eu

