Restauracja & Hotel Leśny Dwór w Skaryszewie

tradycja w nowoczesnym wydaniu...
Piękny ślub w pięknym miejscu!
Ślub to wyjątkowa uroczystość, celebrowanie której wymaga nietuzinkowej oprawy.
Organizacja wesela w Leśnym Dworze to gwarancja niezapomnianych, pełnych wzruszeń
chwil i wspaniała zabawa do białego rana!
Gustowne wnętrza, wysmakowana kuchnia, komfortowa baza noclegowa oraz
zaangażowanie naszego zespołu stworzą niesamowity klimat, którego wspomnienie będzie
towarzyszyło Państwu i Państwa Gościom przez lata.

Leśny Dwór świadczy usługi z zakresu kompleksowej organizacji przyjęć w branży weddingowej już od
ponad 18 lat.
Przez ten czas zyskaliśmy wiele Par Młodych, które zleciły nam organizację jednego z najważniejszych
wydarzeń w życiu.
Setki zadowolonych Gości – wraca z powrotem i obdarza nas po raz kolejny
zaufaniem.
i Wy nam zaufajcie

a My przyprawimy Waszą miłość…

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.
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.

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.

Oferta Standard
W ofercie standardowej gwarantujemy Państwu:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

6 dań gorących (3 zupy i 3 dania główne)
deser serwowany
10 przekąsek zimnych
napoje zimne: 2 smaki soków + woda mineralna gazowana/ niegazowana
napoje gorące: kawa z ekspresu przelewowego + selekcja herbat kopertowych
bufet deserowy: ciasta, patery owoców egzotycznych oraz krajowych
chlebek na powitanie
wino musujące na powitanie dla każdego Gościa
pełną obsługę kucharsko-kelnerską
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.

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
poprawiny – cena do uzgodnienia lub II dostępne standardowe pakiety
wieczory panieńskie i kawalerskie

*FAQ: https://www.lesnydwor.eu/faq-wesele.html

Tradycja w nowoczesnym wydaniu..

Oferta przyjęć weselnych
Wariant

PAKIET I

PAKIET II

✓
✓
✓
✓
✓

5 dań gorących
1 deser
9 przekąsek zimnych
owoce
napoje zimne
(Open Bar I)
✓ napoje gorące
(Open Bar I)

Menu

Powitanie

✓ wino musujące
✓
✓
✓
✓

Serwis

obsługa kelnerska
obsługa kucharska
serwis sprzątający
obsługa parkingu

✓ skirting (stoły)
✓ pokrowce na krzesła

Dekoracja

✓
✓
✓
✓
✓
✓

6 dań gorących
1 deser
10 przekąsek zimnych
ciasta
owoce
napoje zimne
(Open Bar I)
✓ napoje gorące
(Open Bar I)
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

wino musujące
chlebek ozdobny
obsługa kelnerska
obsługa kucharska
serwis sprzątający
obsługa parkingu
apartament 2 os.
dekoracja
florystyczna
✓ skirting (stoły)
✓ pokrowce na krzesła

PAKIET III
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

starter
6 dań gorących
1 deser
12 przekąsek zimnych
ciasta
owoce
napoje zimne
(Open Bar I)
napoje gorące
(Open Bar I) + expres
automatyczny
wino musujące
chlebek ozdobny
obsługa kelnerska
obsługa kucharska
serwis sprzątający
obsługa parkingu
apartament 2 os.

✓ dekoracja florystyczna
✓ skirting (stoły)
✓ pokrowce na krzesła

Cennik przyjęć weselnych
Liczba Gości
< 100

PAKIET I

PAKIET II

PAKIET III

min. 310 PLN

min. 320 PLN

min. 340 PLN

od 100 do 109

300 PLN

310 PLN

330 PLN

od 110 do 119

290 PLN

300 PLN

320 PLN

od 120 do 129

270 PLN

280 PLN

300 PLN

od 130 do 149

260 PLN

270 PLN

290 PLN

od 150 do 199

250 PLN

260 PLN

280 PLN

od 200 do 250

240 PLN

250 PLN

260 PLN

(cena ustalana indywidualnie)

Wszystkie podane powyżej ceny dot. 1 osoby przy min. liczbie Gości podanej w tabeli „LICZBA GOŚCI”
Propozycja cenowa nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 KC.

Pokój dla Nowożeńców
Pomyśleliśmy o wszystkim…
Pamiętamy o wszystkim, co sprawia, że młoda para czuje się komfortowo.
W cenie menu zapewniamy przytulny, ekskluzywny pokój, gdzie można spokojnie skryć się na chwilę,
aby odpocząć 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!

✓ W roku 2017 nasz obiekt hotelowy po raz kolejny z rzędu, został uznany za
Lidera Regionu według redakcyjnej kapituły Echa Dnia!

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, która została nagrodzona prestiżową statuetką Lidera Regionu 2016
– nagrodą przyznawaną 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 -20% od ceny podstawowej

18 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

Propozycje bufetów tematycznych
(opcjonalnie, poniższe propozycje są przykładowe)

Śródziemnomorski
Filety z dorady, marakuja, limonka
Sałatka z labraksa, dzikie zioła, sałaty, maliny
Carpaccio wołowe, rukola, Parmegiano
Ciasto francuskie, szpinak, fata
Grillowane tarta, ser kozi, jarmuż, suszone pomidory warzywa, mozzarella, bazylia, mięta
Cena: 24 zł/os.

Francuski
Parfait foie grass, figa, burak
Szynka suszona, szparagi, szpinak
Rillettes z kaczki, pomarańcza, jeżyna
Małże, szalotka, natka, białe wino
Quiche lorraine, becon, Gruyere
Sałatka nicejska
Cena: 28 zł/os.

Włoski
Pieczona cielęcina, czosnek kapary, anchovies
Pasztet z wątróbek drobiowych, winogrona
Szynka parmeńska, ser kozi, ananas
Koper włoski, krewetki, małże, mango
Bakłażan, suszone pomidory, Parmigiano
Pomidory, mozzarella, bazylia, czosnek, oliwa
Cena: 21 zł/os.

Hiszpański
Chorizo w cydrze, ananas, melon
Szynka Serrano, ananas, figa
Roladka z królika, pomarańcze, kapary
Tarta, ser owczy, rukola
Hiszpańska tortilla, ziemniaki, chorizo, oliwki
Sałatka z krewetek, mango, awokado
Cena: 22 zł/os.

Bufet Staropolski*
Wybór swojskich wędlin: szynka z kopytem, polędwica sopocka, baleron, rolada z boczku, kabanosy,
kiełbasy, salceson, pasztet, szynka z dzika, karczek z sarny, kiełbasa i boczek z jelenia, smalec, ogórki
kiszone lub małosolne, chleb wiejski
Wybór zimnych sosów i marynat
Cena: 15 zł/os.

Propozycje stacji Live Cooking
(opcjonalnie, poniższe propozycje są przykładowe)

Krewetki & Ryby
(2 godziny)
Krewetki i ryby z owocami, mlekiem kokosowym, trawą cytrynową, limonką, czerwonym curry
Cena: 42 zł/os.

Jagnięcina
(2 godziny)
Pieczony udziec jagnięcy z sosem miętowym, agrestowym, demi glace
Cena: 40 zł/os.

Tatar
(2 godziny)
Tatar przygotowywany na żywo przez Kucharzy z dodatkami: cebula biała, cebula czerwona, szalotka,
marynowane kurki, podgrzybki i borowiki, oliwki czarne, oliwki zielone, kapary, pomidory suszone,
anchovies, sardynki, olej, oliwa, balsamiko, sól, pieprz biały, pieprz czarny, papryka słodka, papryka
wędzona, Brandy, Porto, jajko 63 st. C.
Z polędwicy wołowej
Cena: 32 zł/os.
Z jelenia
Cena: 41 zł/os.
Z filetów gęsich
Cena: 30 zł/os.
Z łososia
Cena: 34 zł/os.
Z tuńczyka
Cena: 39 zł/os.

Paella
(2 godziny)
Paella Valenciana
Cena: 19 zł/os.
Paella hiszpańska
Cena: 24 zł/os.

Open Bar I
(w zakontraktowanym czasie przyjęcia)
Napoje bezalkoholowe
Kawa z ekspresu przelewowego – w cenie
Selekcja herbat czarnych, zielonych i owocowych marki premium Julius Meinl – w cenie
Soki owocowe (jabłko, pomarańcz) – w cenie
*Napoje gazowane (w plastikowych butelkach max. 1l): Pepsi / Mirinda / 7up / Tonic
Woda mineralna niegazowana, gazowana (karafka z miętą i cytryną) – w cenie
*Cena: 10 zł/os.

Open Bar II
(w zakontraktowanym czasie przyjęcia)
Wino
Wino białe i czerwone:
San Millan Tempranillo - Hiszpania
San Millan Verdejo – Hiszpania
Wódka
Khortytsa Gold poj. 0,5l
Cena: 55 zł/os.

Open Bar III samoobsługa
(w zakontraktowanym czasie przyjęcia)
Bez obsługi barmańskiej – alkohole w bufecie
Self-service

Wino
Wino białe i czerwone:
San Millan Tempranillo – Hiszpania
San Millan Verdejo – Hiszpania
Wódka
Khortytsa Gold poj. 0,5l
Whisky
Ballantine’s
Jim Beam
Inne alkohole
Rum Bacardi Carta Blanca
Tequila Sierra / Olmeca Silver
Wermuth Martini: Bianco, Extra Dry, Rosso
Gin Seagram’s
Bitter Campari
Piwo
Piwo beczkowe / butelkowe Żywiec
Cena: 80 zł/ os.

Open Bar IV
(w zakontraktowanym czasie przyjęcia)
Wino
Wino białe i czerwone:
San Millan Tempranillo – Hiszpania
San Millan Verdejo – Hiszpania
Wódka: Khortytsa Gold poj. 0,5l
Whisky: Ballantine’s ,Jim Beam
Inne alkohole
Rum Bacardi Carta Blanca
Tequila Sierra / Olmeca Silver
Wermuth Martini: Bianco, Extra Dry, Rosso
Gin Seagram’s
Bitter Campari
Piwo: beczkowe / butelkowe Żywiec
Obsługa barmańska i serwis alkoholi kolorowych
Dodatki: rurki, mieszadełka, szpadki, syropy, owoce, zioła itp.

Cena: 90 zł/os.

Open Bar V
(w zakontraktowanym czasie przyjęcia)
Wino
Wino białe i czerwone:
San Millan Tempranillo – Hiszpania / Canepa Famiglia Chardonnay - Chille
San Millan Verdejo – Hiszpania / Canepa Famiglia Carmenere - Chille
Wódka: Baczewski poj. 0,5l
Whisky: Ballantine’s,Jack Daniel’s, Jameson
Inne alkohole
Rum Bacardi Carta Blanca + Rum Bacardi Carta Negra
Tequila Sierra / Olmeca Silver + Tequila Sierra / Olmeca Gold
Wermuth Martini: Bianco, Rosso, Extra Dry
Gin Gordon’s / Bombay Sapphire
Bitter Campari, Bitter Aperol
Malibu, Bailey`s Liquor
Brandy Stock84
Hennessy VS/Fine
Piwo: beczkowe / butelkowe Żywiec
Obsługa barmańska i serwis alkoholi kolorowych
Dodatki: rurki, mieszadełka, szpadki, syropy, owoce, zioła itp.

Cena: 130 zł/os.

Opcjonalnie
Kawa z ekspresu ciśnieniowego, automatycznego, świeżo mielona (zamiast przelewowej)
Dopłata za osobę: 5 zł
Napoje gazowane (w szklanych butelkach max. 0,33l): Pepsi / Mirinda / 7up / Tonic
Dopłata za osobę: 5 zł + Open Bar I
*3 dania gorące w podgrzewaczu w bufecie staropolskim: bigos / pierogi opiekane / mini golonki
Dopłata za osobę: 3 zł + Bufet Staropolski

Ceremonia w plenerze
Ślub to jeden z najważniejszych momentów w życiu. Aby ten dzień był dla Państwa jeszcze bardziej
wyjątkowy, możemy zorganizować ceremonię ślubu cywilnego w plenerze. Przepiękny Ogród wraz z
urokliwym stawem i przepiękną altaną „na wodzie” stworzą niepowtarzalną atmosferę tego
wydarzenia.
Cena: od 1500 zł

Wyposażenie
Cena usługi obejmuje:
Tkaniny:
biały obrus, serwetki (kolor do wyboru spośród dostępnych na magazynie), elastyczne białe pokrowce
na krzesła konferencyjne, biały obrus na stół Pary Młodej, elegancka tkanina do dekoracji, skirting do
stołów prostokątnych w kolorze modnej szarości, lejące się obrusy do linii podłogi
(dot. stołów okrągłych)
Pełna zastawa stołowa:
sztućce niemieckiej firmy Amefa,
porcelana polskiej firmy Lubiana i zestaw szkła amerykańskiej firmy Libbey.
Podtalerze* – srebrne lub złote do wyboru za dodatkową opłatą + 3 PLN/ szt.
Coolery suche na wino, wódkę – na każdy stół
Obsługa:
obsługa szatni i toalet przez cały czas trwania imprezy, 1 kierownik sali oraz 1 kelner/25 os.
Zwiększenie ilości kelnerów jest dodatkowo płatne!
Ceremoniał Powitalny:
chlebek dekoracyjny – na powitanie Państwa Młodych, welcome drink – kieliszek wina
musującego/os. na wejście dla każdego Gościa
Dodatkowo jesteśmy w stanie zapewnić:
Podesty sceniczne
Noclegi ze śniadaniem – 35 miejsc noclegowych w 17 pokojach 2-osobowych
(możliwość wstawienia dostawek 1-osobowych)
Kandelabry srebrne/ złote
Dekoracje kwiatowe w wersji premium
Stacje Live Carving i Live Cooking
Stacje degustacyjne wykwintnych alkoholi …i wiele innych!

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.

Osoba kontaktowa:
Łukasz Majchrzyk
kom. 698 488 433
lukasz@lesnydwor.eu
Tel: (48) 385-74-88
Fax: (48) 383-60-62
kontakt@lesnydwor.eu
www.lesnydwor.eu
Restauracja Hotel LEŚNY DWÓR

My przyprawimy Waszą miłość...

