
OFERTA PRZYJĘCIA WESELNEGO

Szklane Lniane 
Centrum Konferencyjno-Bankietowe w Korczynie



Niesamowita
okolica...



Wymarzone wesele
w samym sercu

parku krajobrazowego!

Przyjęcia weselne zasługują na niepowtarzalną oprawę.

Nie tylko suknię szyje się na zamówienie. Projekt weselnego
przyjęcia również przygotujemy wedle indywidualnego pomysłu,
aby odzwierciedlał Państwa pragnienia...

Z przyjemnością pomożemy zorganizować ten wyjątkowy dzień.

Szklane Lniane gwarantuje niezapomniane chwile oraz radość 
z cudu miłości!



Niebanalne wnętrza...



Szklane Lniane oferuje sale, które swoim
komfortem oraz powierzchnią pozwolą na
zrealizowanie Państwa wymarzonego przyjęcia.

Klimatyczne sale z jedynym takim widokiem,
szczególnie urokliwym nocą.

Dysponujemy przestrzenią dopasowaną
do wielkości organizowanego przyjęcia.

Szklane Lniane oferuje sale,
mieszczące w łącznym układzie
od 60 do nawet 380 gości.

Sala Szklana (poziom 0)

Sala Lniana (poziom -1)

minimum 60 osób, maksimum 170 osób

minimum 140 osób, maksimum 210 osób



Niebanalny 
smak...

Kunszt naszego Szefa Kuchni będą
Państwo  mieli możliwość docenić
podczas proponowanej przez nas
degustacji w dogodnym dla
Państwa terminie*

Szef Kuchni na ten niepowtarzalny dzień ułoży
dla Państwa wyśmienite menu z wykwintnymi
potrawami.

*koszt degustacji dla dwóch osób to 100 zł po podpisaniu
umowy, 300 zł przed podpisaniem umowy



Oferujemy Państwu 
organizację przyjęcia weselnego 
w oparciu o trzy przygotowane 
przez nas pakiety do wyboru.



Aperitif
Obiad uroczysty
Zupa, danie główne, deser
I kolacja
II kolacja
Stół szwedzki z zimnymi zakąskami
- 10 pozycji 
Napoje
kawa, herbata, soki owocowe,
woda mineralna - bez limitu,
napoje gazowane 2 szt./os. 
(następnie przeliczane wg. zużycia)
Owoce

RUBINOWY DIAMENTOWY BRYLANTOWY

Aperitif
Obiad uroczysty
Przystawka, zupa, danie główne, deser
I kolacja
II kolacja
III kolacja
Stół szwedzki z zimnymi zakąskami
- 12 pozycji 
Napoje
kawa, herbata, soki owocowe,
woda mineralna - bez limitu,
napoje gazowane 2 szt./os. 
(następnie przeliczane wg. zużycia)
Owoce

Aperitif
Obiad uroczysty
Przystawka, zupa, danie główne, deser
I kolacja
II kolacja
III kolacja
IV kolacja
Stół szwedzki z zimnymi zakąskami
- 15 pozycji 
Napoje
kawa, herbata, soki owocowe,
woda mineralna - bez limitu,
napoje gazowane 2 szt./os. 
(następnie przeliczane wg. zużycia)
Owoce

PAKIETY WESELNE

245 zł/os. 265 zł/os. 305 zł/os.

Na Państwa życzenie przygotujemy dania dostosowane do diety.

 Szef kuchni zastrzega sobie prawo do aktualizacji treści menu w oparciu o obowiązujące trendy kulinarne publikowane w aktualnej ofercie na dzień Państwa ustaleń przed uroczystością.



Zupa
  Rosół | makaron
  Krem z białych warzyw | oliwa szczypiorkowa / groszek ptysiowy

Do wyboru jedno danie z każdej pozycji.

APERITIF

OBIAD UROCZYSTY:

Danie główne
  Filet z kurczaka faszerowany szpinakiem oraz suszonymi 
   pomidorami | sos maślano-winny / ryż pilaw / warzywa maślane
  Schab wieprzowy pieczony | sos pieczeniowy / ziemniaki z koperkiem /
   buraki zasmażane z jabłkiem

Deser
  Panna Cotta waniliowa | owoce sezonowe
  Mus serowy | sorbet truskawkowy / crunch czekoladowy

I kolacja
  Schab po Kasztelańsku | sos własny / ziemniaki puree / koperek / colesław
  Łopatka wieprzowa pieczona | sos z ciemnego piwa / kluska śląska /
   kapusta modra

245 zł/os.

PAKIET
RUBINOWY

II kolacja
  Żurek na wędzonce | kiełbasa biała
  Barszcz czerwony | pasztecik grzybowy

Stół szwedzki z zimnymi zakąskami
   10 pozycji
   (gramatura całościowa zimnej płyty taka sama w 3 pakietach)

Napoje
   Kawa, herbata, soki owocowe, woda mineralna - bez limitu,
   napoje gazowane - 2 szt./os. (następnie przeliczane wg. zużycia)

Owoce



Do wyboru jedno danie z każdej pozycji. 265 zł/os.

Zupa
  Bulion z dzikiego ptactwa | kołduny mięsne
  Krem z pomidorów | ser feta / grzanki ziołowe
  Krem z buraka | oliwa rozmarynowa / ser kozi

APERITIF

OBIAD UROCZYSTY:

Danie główne
  Polędwiczka wieprzowa | sos z grzybów leśnych / puree
   ziemniaczane / koperek / marchewka glazurowana / miód
  Policzki wołowe | sos własny / puree ziemniaczano-
   musztardowe/ karmelizowane buraki z jabłkiem
  Rolada z indyka | pieczarki / migdały / pesto bazyliowe / 
   sos maślano-winny / ryż pilaw / mix sałat / pomidorki
   koktajlowe / ogórek

Deser
  Tiramisu | amaretto / owoce sezonowe
  Sernik | słony karmel / owoce sezonowe
  Mus czekoladowy | wiśnie w rumie / owoce sezonowe

I kolacja
  Filet z kurczaka supreme | sos serowy / pieczone ziemniaki z ziołami
   i czosnkiem / mix sałat / pomidorki koktajlowe / ogórek
  Karkówka wieprzowa pieczona | sos z ciemnego piwa / kluska śląska /
   czerwona kapusta
  Okoń jeziorny | sos cytrynowy / risotto / szpinak / migdały

III kolacja
  Bogracz | wędzona papryka
  Barszcz czerwony | pasztecik grzybowy

Stół szwedzki z zimnymi zakąskami
   12 pozycji
   (gramatura całościowa zimnej płyty taka sama w 3 pakietach)

Napoje
   Kawa, herbata, soki owocowe, woda mineralna - bez limitu,
   napoje gazowane - 2 szt./os. (następnie przeliczane wg. zużycia)

Owoce

Przystawka
  Filet z kurczaka pieczony | sos parmezanowy / sałata rzymska
  Tarta cebulowo-serowa | sos jogurtowo-ziołowy / mix sałat

II kolacja
  Schab wieprzowy | sos z boczkiem i ogórkiem kiszonym / kaszotto
   pietruszkowe / ratatouille warzywne
  Gnocchi buraczane | ragout cielęce / parmezan / pietruszka

PAKIET
DIAMENTOWY



Do wyboru jedno danie z każdej pozycji. 305 zł/os.

Zupa
  Zupa królewska | groszek / marchewka / kurczak / groszek ptysiowy
  Krem borowikowy | oliwa lubczykowa / grzanki maślano-ziołowe
  Krem ziemniaczano-chrzanowy | chrust z boczku / pesto koperkowe

APERITIF

OBIAD UROCZYSTY:

Danie główne
  Policzki wołowe | sos własny / puree ziemniaczano-musztardowe / 
   karmelizowane buraki z jabłkiem
  Udko z kaczki confit | wiśniowy demi-glace / gratin ziemniaczane /
   macerowana czerwona kapusta
  Eskalopki cielęce | sos tymiankowo-cytrynowy / kopytka szpinakowe /
   pieczone warzywa w ziołach
  Półmisek 3 mięs (udko z kaczki confit / pieczeń wołowa / filet z kurczaka
   faszerowany szpinakiem i suszonymi pomidorami) | ziemniaki zapiekane
   z ziołami / ziemniaki z koperkiem / bukiet tradycyjnych surówek

Deser
  Beza | mascarpone / owoce sezonowe   
  Gruszka kandyzowana | przyprawy korzenne / lody waniliowe
  Karmelizowane jabłka | sos angielski / słony karmel / cynamon

I kolacja
  Pieczony łosoś | sos cytrynowy / risotto / grillowane warzywa
  Karkówka wieprzowa pieczona | sos z zielonego pieprzu z koniakiem /
   truflowe puree ziemniaczane / biała kapusta / kminek

II kolacja
  Francuska zupa cebulowa | grzanka serowo-ziołowa
  Krem z pieczonej papryki | oliwa bazyliowa / grissini

Stół szwedzki z zimnymi zakąskami
   15 pozycji
   (gramatura całościowa zimnej płyty taka sama w 3 pakietach)

Napoje
   Kawa, herbata, soki owocowe, woda mineralna - bez limitu,
   napoje gazowane - 2 szt./os. (następnie przeliczane wg. zużycia)

Owoce

Przystawka
  Rostbef pieczony | sos tatarski / mix sałat / sól morska
  Filet z kurczaka pieczony | sos teriyaki / rzepa / olej sezamowy
  Roladka z łososia | koperek / focaccia ziołowa / mix sałat

III kolacja
  Filet z kurczaka supreme | wiśniowy demi-glace / kremowa polenta /
   ratatouille warzywne
  Schab wieprzowy faszerowany morelą | sos porto / gnocchi buraczane /
   ragout z selera
  Lasagne | dynia / grzyby leśne / parmezan / rukola

PAKIET
BRYLANTOWY

IV Kolacja
  Gulasz myśliwski z dziczyzny | cebula / ziemniaki / grzyby / marchewka
  Barszcz czerwony | pasztecik grzybowy



INDYWIDUALNE PODEJŚCIE

Szef Kuchni poleca

Na Państwa życzenie Szef Kuchni przygotuje
specjalną propozycję menu lub wskazanego 

dania w oparciu o indywidualną wycenę.

Dopuszczamy możliwość zamiany przez Państwa 
potraw, znajdujących się w niższym pakiecie.



półmisek wędzonych wędl in

półmisek żół tych i  p leśniowych serów 

karczek wieprzowy pieczony w aromacie z ió ł  

t radycyjne galaretk i  drobiowe

galaretk i  wieprzowe

ś ledź w śmietanie z dodatk iem z ie lonego jabłka

ś ledź po kaszubsku

schab pieczony ze ś l iwką w aromacie wina

babeczki  z  musem wątrobowym z anchois

pasztet  z  mięs pieczonych z żurawinami

pieczeń rzymska

vol -au-vent ze smakowymi pastami

melon owinięty szynka parmeńską

ś l iwa w bekonie z sosem BBQ

rolada z indyka faszerowana morelami

z winogronami i  orzechami

z marynatami

ja jka z sosem tatarsk im

jajka faszerowane musem z łosos ia

smalec z cebulką i  jabłkami

sałatka z kurczakiem i  bekonem

sałatka z tuńczykiem i  o l iwkami

sałatka caprese z pesto bazyl iowym

sałatka z brokułami ,  ja jkami i  serem wędzonym

sałatka z rukolą ,  pomidorem suszonym

sałatka z fetą i  prażonym s łonecznik iem

sałatka makaronowa  z wędzonym kurczakiem 

tradycyjna sałatka jarzynowa

mini  korniszony ,  kurk i  i  podgrzybki  marynowane

zimne sosy :  czosnkowy,  żurawinowo-chrzanowy,  miodowo-

musztardowy

i  kurczakiem marynowanym w balsamico

    i  marynowanymi pieczarkami

STÓŁ SZWEDZKI Z ZIMNYMI ZAKĄSKAMI



STOŁY SPECJALNE

Tradycyjne potrawy podane 
     w oryginalny staropolski sposób.

 
Najpopularniejsze gatunki świeżych oraz
wędzonych ryb słodko- i słonowodnych.

 
Uroczy bufet ze słodkościami.



BUFET REGIONALNY

wędzona gicz wieprzowa
golonka w kapuście
smalec regionalny
ogórki kiszone
karkówka pieczona
faszerowana polędwiczka
grzyby marynowane
salceson
kiełbasa swojska
boczek wędzony
rolada z boczku
pasztet
micha pierogów
chleb na zakwasie

BUFET AZJATYCKI

sushi w wielu wariantach
kimchi
spring rollsy
gyoza mięsne
sałatka krabowa
suszona karkówka
warzywa w tempurze
chińska sałatka makaronowa

CANDY BAR - słodki bufet

O tym, co znajdzie się na słodkim bufecie
decyduje pomysłowość Pary Młodej.

39 zł/os. 42 zł/os. 26 zł/os.



Szklane Lniane dysponuje cukiernią, co daje Państwu możliwość spełnienia wszelkich słodkich marzeń.

OFERTA CUKIERNICZA

CYNAMONOWY
6 porcji ciasta: 3 na kloszach, 3 w paczce
kruche ciasteczka
Cena: 33 zł / os.

8 porcji ciasta: 4 na kloszach, 4 w paczce
kruche ciasteczka
1 porcja tortu serwowanego
Cena: 43 zł / os.

8 porcji ciasta: 4 na kloszach, 4 w paczce
kruche ciasteczka
Tort ozdobny (I stopień trudności, krojony 
i serwowany na sali przez obsługę)
Cena: 46 zł / os.

Porcja tortu ozdobnego

Cena: 33 zł / os.

Opłata kloszowa naliczana po
dostarczeniu ciast przez

organizatora.

Cena: 5 zł / os.

Oferujemy przygotowanie nietuzinkowego tortu weselnego oraz słodkiego stołu, kuszącego zarówno
smakiem jak i wyglądem.

PAKIETY CUKIERNICZE

WANILIOWY

KARMELOWY

Istnieje możliwość zakupu
dodatkowej paczki ciast,

zawierającej 8 porcji ciasta oraz
kruche ciasteczka.

Cena: 18 zł / os.



Wysokość cen podlega uzgodnieniu .

Finlandia
Absolut
Wyborowa

ALKOHOL STANDARDOWY SERWOWANY NA STOŁACH

Do wyboru :

Beczka 30 l i t rów -  700 zł
Beczka 50 l i t rów -  850 zł

BAREK PIWNY

Przeznaczony do samodzie lnej  obs ługi
przez Gośc i  weselnych .  O rodzaju piwa
decyduje Para Młoda .

Do wyboru Pary Młodej  piwo
Lech lub Tyskie .

DODATKOWO PŁATNE

Pokrowce na krzes ła -  5 zł/szt .  
Winietk i  -  3 z ł/szt .
Menu na sto ły -  20 zł/szt .
Tabl ica z l i s tą gośc i  weselnych -  200 zł/szt .
Dekoracje f lorystyczne -  spec ja ln ie wykonane
kompozycje kwiatowe
Opłata ZAIKS -  200 zł
Możl iwość skorzystania ze sprzętu audiowizualnego
do projekc j i  zdjęć oraz f i lmów
Każda rozpoczęta godzina us ługi  cater ingowej
począwszy  od godz .  4 :00 -  750 zł

Na państwa życzenie dajemy możl iwość
zamówienia alkohol i  weselnych
w atrakcyjnych cenach .

zaangażowanie profes jonalnego barmana
 możl iwość obs ługi  baru alkoholowego 

ALKOHOL

Para Młoda wybiera alkohole ,  które
będą dostępne dla Gośc i  weselnych .

Oferujemy:

     przez Gośc i  weselnych .

Korkowe za każdą otwartą butelkę -  5z ł/szt .

Pan Tadeusz
Luksusowa
Stock
Sobieski

Bar alkoholowy obsługiwany przez 
Gośc i  weselnych -  3000 zł

Whisky 0,7 l
Martini 1 l
Campari 0,7 l
Gin 0.7 l
Żubrówka 0,5 l

Malibu 0,5 l
Wino białe 0,7 l
Wino czerwone 0,7 l
Tequila 0,7 l
Dodatki do drinków

Płatność według zużycia za każdą otwartą butelkę .

POZOSTAŁE USŁUGI:



DEKORACJE
SALI BALOWEJ

DEKORACJE FLORYSTYCZNE
SALI BALOWEJ

Pokrowce na krzesła w kolorze białym - 5zł/szt.
Butonierki/poszetki
Korsarze
Bukiet dla Pani Młodej oraz Świadkowej
Schemat sali
Menu na stoliki
Winietki
Podziękowanie dla rodziców
Dekoracja Sali weselnej żywymi kwiatami
Dekoracja samochodu żywymi kwiatami
Dekoracja kościoła

DODATKOWO OFERUJEMY:Niepowtarzalnego charakteru tego
dnia nadadzą oryginalne kompozycje,

które są zgodnie 
z życzeniem Państwa Młodych.

 
Szklane Lniane przygotuje, zgodnie 
z Państwa wizją, zarówno kompozycje

ze świeżych kwiatów, ale także
elementy podwieszane lub

dedykowane oświetlenie itp.
uzależnione od motywu przewodniego

oraz stylu przyjęcia weselnego.
 

Szklane Lniane w sposób indywidualny
podchodzi do organizacji każdego
przyjęcia co pozwala stworzyć ten

dzień dla Państwa jedynym w swoim
rodzaju.



Jeśli zainteresowała Państwa oferta przyjęcia weselnego zapraszamy na spotkanie z Naszym 
koordynatorem ds. wesel i bankietów w celu omówienia szczegółów.

 
tel. +48 665 361 401

kontakt@szklanelniane.pl

OFERTA ZAWIERA

Tradycyjne powitanie Państwa Młodych chlebem i solą

Powitalny kieliszek wina musującego dla Pary Młodej oraz Gości weselnych

Apartament dla Nowożeńców ze śniadaniem (możliwość serwowania śniadania do pokoju)

Atrakcyjne ceny usług hotelowych dla Gości weselnych

Dzieci do lat 4 - bezpłatnie, od 5 do 10 lat -50% ceny standardowej

Rabat wysokości 10% na przyszłe przyjęcie rodzinne dla Pary Młodej




