OFERTA WESELNA
2022
Oto jest miłość. Dwoje ludzi spotyka się przypadkiem, a okazuje się,
że czekali na siebie całe życie.
O' Cangaceiro
Ośrodek Wczasowy BOBO jest miejscem ustronnym i urokliwym przyrodniczo.
Proponujemy Państwu kompleksową usługę organizacji przyjęcia weselnego.
Państwa życzenia potraktujemy indywidualnie.
Jeśli obdarzą nas Państwo zaufaniem, zadbamy o każdy szczegół
dotyczący organizacji uroczystości, styl oraz wysoką jakość usług.

Ośrodek Wczasowy BOBO położony jest
w

południowo

-

zachodniej

części

województwa pomorskiego w miejscowości
Koczała – Dymin, powiat Człuchów. Leży
wśród lasów nad przepięknym jeziorem
Dymno, objętym programem NATURA 2000.

Restauracja BOBO oferuje wyżywienie oparte
na świeżych, selekcjonowanych produktach
i dobrze zaopatrzony bar. Nasza kuchnia
uwzględnia wyszukane gusta klientów.
Oddajemy

do

Państwa

salę

140

osób

na

indywidualnej

dekoracji.

z

dyspozycji
możliwością

Sala

posiada

bezpośrednie wyjście na taras z przepięknym
widokiem na jezioro Dymno.
Posiadamy

100

miejsc

noclegowych

komfortowych pokojach oraz domkach.

w

PRZEDSTAWIAMY PAŃSTWU PAKIETY WESELNE STWORZONE
W OPARCIU O NASZE WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE

Pakiet srebrny 230 zł/osoba









powitanie wszystkich Gości lampką wina musującego
powitanie staropolskie chlebem i solą
uroczysty 3 daniowy obiad do wyboru
zimne zakąski podawane do stołu lub na bufecie
3 dania gorące podawane do stołu lub na bufecie
ciasta i tort weselny
napoje zimne 1 l/os
napoje gorące serwis nielimitowany
 noclegi w cenie 60 zł/os

Pakiet złoty 250zł/osoba











powitanie wszystkich Gości lampką wina musującego
powitanie staropolskie chlebem i solą
uroczysty 3 daniowy obiad do wyboru
zimne zakąski podawane do stołu lub na bufecie
3 dania gorące podawane do stołu lub na bufecie
ciasta i tort weselny
napoje zimne 1l/os
napoje gorące serwis nielimitowany
butelka wódki 0,5 l/os
noclegi w cenie 55 zł/os

Pakiet rubinowy 280 zł/osoba













powitanie wszystkich Gości lampką wina musującego
powitanie staropolskie chlebem i solą
uroczysty 3 daniowy obiad do wyboru
zimne zakąski podawane do stołu lub na bufecie
3 dania gorące podawane do stołu lub na bufecie
ciasta i tort weselny
owoce
napoje zimne 2l/os
napoje gorące serwis nielimitowany
butelka wódki 0,5 l/os
chata wiejska własnego wyrobu
noclegi w cenie 50 zł/os

Dodatkowo na Państwa życzenie wesele może być wzbogacone o:
Fontannę czekoladową – z pyszną belgijską czekoladą mleczną lub deserową z rozmaitymi dodatkami
(owoce, biszkopty, wafle)
Cennik: 12zł/osoba (min. 40 osób)
Chatę wiejską – swojskie wyroby mięsne (kiełbasa staropolska, szynka wiejska, pasztet tradycyjny, salceson,
kaszanka, smalec swojski z cebulką i skwarkami, ogórki kiszone, grzybki marynowane, chleb własnego
wypieku)
Cena: 23 zł/osoba ( min. 40 osób )(200 gram wyrobów na osobę)
Dzika faszerowanego – serwowany na Sali przez kucharza
Cena: od 1300zł (w zależności od wagi)
Candy bar - Stół deserów, słodkości i owoców
Cena i menu do uzgodnienia

Piwo z beczki /butelka– do uzgodnienia
Pokrowce białe na krzesła - 8 zł/sztuka
Wysokie, szklane wazony - 70zł/ 9 sztuk

Poniżej przedstawiamy Państwu przykładowe menu weselne w Pakiecie złotym. Jest to tylko nasza propozycja, wszelkie Państwa sugestie
potraktujemy indywidualnie. Nasz Szef Kuchni przyrządzi każdą potrawę, która na Państwa życzenie powinna znaleźć się
w weselnym menu. Wszystkie potrawy przyrządzamy w oparciu o wyselekcjonowane produkty.
PRZYKŁADOWE MENU Pakiet Złoty (250 zł/os)
1. Przywitanie Pary Młodej (chleb z solą, wódka)
2. Obiad
- zupa: rosół z makaronem lub inna
- drugie danie: do wyboru 4 rodzaje mięs serwowane na półmiskach
- 3 rodzaje surówek (odpowiednio dobrane do mięs przez kucharza lub do ustalenia Parą Młodą)
- ziemniaki z koperkiem, frytki, ćwiartki ziemniaczane z ziołami, kolorowy ryż z warzywami, kluski śląski
(max 3 do wyboru)
3. Deser ,,Owocowy Raj” (lody z owocami i bitą śmietaną) lub inny
4. Kawa i herbata (bez ograniczeń, kawa czarna, kawa biała, herbata, dodatki)
5. Ciasta do wyboru 4 rodzaje
6. Zimna płyta zakąskowa: różne do wyboru
Przykładowa zimna płyta:
Mięsa pieczone różne
Sałatka grecka, sałatka ze świeżego szpinaku z serem Rokpol, sałatka jarzynowa, sałatka gyros
Ryba na sposób grecki lub w occie
Pieczarka faszerowana
Tymbaliki drobiowe
Jaja faszerowane
Śledzie w dwóch odsłonach
Pieczywo
7. Ciepłe danie: do wyboru
Przykładowe dania: udziec pieczony, golonki, warkocz Maryny, plecionka szlachecka, greckie Kofty
8. Tort
smak, rodzaj i wygląd do ustalenia
9. Ciepłe danie: do wyboru
Przykład: Roladki wieprzowe w ciemnym sosie podawane z kopytkami i czerwoną kapustą.
10. Ciepłe danie: do wyboru (gulaszowa, boeuf strogonow, flaczki, barszcz)
11. Napoje: 1 litr/os (woda, soki, napoje z koncernu Coca-Cola)
POPRAWINY: 150 zł/godz. (koszty obsługi i wynajęcia sali)
dania gorące z wesela, zimna płyta z wesela, ciasto, kawa i herbata

DODATKOWE INFORMACJE
- dla nowożeńców specjalnie przygotowany Apartament
- śniadanie do łóżka (na życzenie)
- kolacja z lampką wina w rocznicę ślubu
(termin uzgodniony w porozumieniu z recepcją)
- 15% rabatu z okazji chrzcin dziecka
- noclegi dla gości weselnych w bardzo atrakcyjnych cenach

Wszelkie informacje zawarte w ofercie weselnej są jedynie przykładem.
Każda przyszła Para Młoda jest traktowana przez nas indywidualnie.
Zachęcamy Państwa serdecznie do spotkania w celu obejrzenia sali
restauracyjnej oraz omówienia szczegółów oferty weselnej.
Zaufaj naszemu doświadczeniu!
Zadbamy o to, by TEN dzień był wyjątkowy.
Warunki rezerwacji:
1. Ustalenie wolnego terminu z recepcją ośrodka tel. 517 276 441.
2. Potwierdzenie terminu przyjęcia w formie wpłaty zadatku w wysokości 4000 PLN
(w przypadku rezygnacji z imprezy zadatek nie podlega zwrotowi).
3. Podpisanie umowy na organizację przyjęcia weselnego.
4. W związku z obecną sytuacją w kraju, oferta może ulec zmianie zgodnie z obowiązującymi
wytycznymi z sanepidu.

