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Oferta weselna
Dzień ślubu i wesela jest jednym z najważniejszych dni w życiu
każdego z nas.

Chcielibyśmy sprawić aby ta uroczystość pozostała w pamięci
Państwa i Państwa gości niepowtarzalnym i długo wspominanym
wydarzeniem. Przygotowaliśmy ofertę weselną, w której chcemy
spełnić Państwa oczekiwania począwszy od naszych pięknych
wnętrz przez wyjątkowe menu, po doskonałą obsługę.

Z przyjemnością podejmiemy się organizacji Państwa uroczystości
wsłuchując się w Państwa sugestie i wyobrażenia dotyczące tej
wyjątkowej chwili.

Natalia Szczygieł

Daniel Harbacewicz
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Sale bankietowe
Przyjęcia w Hotelu JF DUET organizowane są w 2 eleganckich, przestronnych i klimatyzowanych
salach bankietowych.
W ramach opłaty za obsługę proponujemy dekoracje sali oraz stołów weselnych w jednym z 4
styli: klasyczny, glamour, rustykalnym, bo-ho. Niezależnie do wybranego stylu wszystkie dodatki
i elementy dekoracji ustalamy indywidualnie. Ponadto w ramach dekoracji zapewniamy:
Stoły do wyboru prostokątne, owalne, okrągłe.
Obrusy w kolorze écru.
Tiule bądź bieżniki na stoły weselne i bufety.
Pokrowce na krzesła écru (nie zapewniamy kokard ani wstążek na krzesła).
Kryzy w kolorze écru – stół Pary Młodej + bufety
Trony dla Pary Młodej lub tradycyjne krzesła. Możliwość ozdobienia w dowolnym kolorze.
Serwetki grube flizelinowe w jednej z 4 wybranych stylów/kolorów .
Podświetlenie sali w kolorze wybranym przez Parę Młodą: 8 lamp – 10 kolorów.
Kompozycje żywych kwiatów na stoły weselne + stół Pary Młodej( 1 kompozycja na ok. 15 osób) :
- możliwość wyboru kwiatów,
- możliwość wyboru kompozycji,
- możliwość wyboru wazonów,
- kompozycje kwiatowe wykonujemy z podstawowych kwiatów :
* tulipany, róże, gerbery, eustoma, goździki, margaretki, gipsówka oraz różne
elementy zielonych dodatków.

Świeczniki w wybranym stylu + świece.
Udostępnienie projektora(podziękowania dla rodziców itp).
Ramki na numeryki stołów weselnych w wybranym stylu/kolorystyce.
Sztaluga + rama na listę gości weselnych.
Czerwony dywan na powitanie przed wejściem na salę.

Zdjęcia oraz przykładowe aranżacje dostępne na naszym FB oraz stronie internetowej www.jfduet.pl.
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Za obsługę i wynajem sali na poprawiny nie pobieramy dodatkowych opłat.
W cenie menu otrzymują Państwo:
noc w apartamencie
dekoracje sali żywymi kwiatami w wybranym przez Państwa stylu i kolorystyce
Ponadto jeśli w przyjęciu uczestniczy ponad 100 uczestników dorosłych dodatkowo
mają Państwo do wyboru jedną z trzech atrakcji:
parawan za Parą Młodą
czekoladową fontannę z dodatkami
napis „LOVE”
Każda sala ma własną szatnię, toalety oraz osobne wyjście na ogród. Ponadto istnieje możliwość
połączenia sal w zależności od Państwa potrzeb i zorganizowania przyjęcia nawet do 600 osób.
Proponujemy przyjęcia zasiadane - przy dziesięcioosobowych okrągłych stołach bankietowych,
stołach owalnych bądź tradycyjnie - przy wspólnym stole w kształcie podkowy.
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Cennik
Wynajęcie sali w soboty oraz dni świąteczne:
Sala

Metraż

Liczba osób

Koszt obsługi

Perłowa

432 m2

Do 160

3000 zł

Kryształowa

432 m2

Do 150

3000 zł

Wynajęcie sali w piątki i pozostałe dni tygodnia - z wyjątkiem dni świątecznych:

Sala

Metraż

Liczba osób

Koszt obsługi

Perłowa

432 m2

Do 160

2000 zł

Kryształowa

432 m2

Do 150

2000 zł

Cena obowiązuje do końca grudnia 2022 r.
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Ogrody
Ogrody to jest to co wyróżnia nasz hotel. Dysponujemy dwoma wiatami oraz przestronnym
namiotem, w których proponujemy Państwu organizację poprawin przy grillu oraz chłodnym
piwku prosto z beczki.
Mała wiata - do 60 os.
Biała wiata - do 120 os.
Namiot - do 250 os.
Do Państwa dyspozycji oddajemy bezpłatnie monitorowany parking (również dla autobusów)
oraz miejsce, w którym mogą Państwo zrobić pamiątkowe zdjęcie z wszystkimi gośćmi. Jeżeli
lubicie niekonwencjonalne rozwiązania przygotujemy ceremonie zaślubin w ogrodzie w
specjalnie do tego przygotowanym miejscu.

9

www.jfduet.pl

10
8

11

www.jfduet.pl

Noclegi
Nowożeńców zapraszamy na noc poślubną do jednego z
naszych apartamentów wyposażonych w stylizowane meble.

Gościom

weselnym

natomiast

proponujemy

pobyt

w naszym hotelu w specjalnej cenie 70 zł za osobodobę.
Posiadamy 41 pokoi i możliwość zakwaterowania do 100 osób.
Wszystkie pokoje posiadają łazienkę,

telewizor oraz łącze

internetowe WI-FI.
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Menu
Specjalnie dla Państwa szef kuchni Hotelu JF
DUET przygotował propozycje wykwintnego
menu

które

zaspokoi

nawet

najbardziej

wyrafinowane gusta kulinarne. Jesteśmy również
otwarci na wszelkie propozycje pod względem
kompozycji indywidualnego menu.

Przyjęcie weselne rozpoczynamy powitaniem
tradycyjnym chlebem weselnym oraz uroczystym
toastem lampką wina musującego. Następnie
serwujemy wykwintny obiad, kolejne dania
podajemy tradycyjnie do stołu lub serwujemy w
formie bufetu.

Dzieci do lat 3 menu gratis, dzieci do lat 12 oraz
obsługa uroczystości (orkiestra, fotograf itp.)
50% ceny menu.
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Menu - Zestaw I
Powitanie Młodej Pary chlebem, solą oraz wódką i wodą.
235 zł / osoba

Obiad
Domowy rosół z makaronem, pietruszką i marchewką
Danie obiadowe serwowane na półmiskach (1 1/2 szt. na osobę):
Filet drobiowy zawinięty w szynkę dojrzewającą, mozzarellą i bazylią
Złocisty kotlet schabowy panierowany
Pieczony stek z karkówki wieprzowej w sosie pieczeniowym

Dodatki
Ziemniaki pieczone z rozmarynem
Ziemniaki gotowane z wody z koperkiem
Świeże warzywa z miodowym vinegretem
Tradycyjna mizeria ze śmietaną i koperkiem

Lub
Obiad serwowany na talerzach
Pierś z kurczaka faszerowana mozzarellą, bazylią i suszonym pomidorem owinięta
w szynkę długodojrzewajacą polana sosem ziołowym na bazie śmietanki
Ziemniaki z wody z koperkiem i masłem
Fasolka szparagowa z orzechami laskowymi smażona na maśle

Cena obowiązuje do końca grudnia 2022 r.
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Propozycja wegetariańska:
Krem z białych warzyw z nutą wanilii i chipsami z pietruszki
Smażone steki z kalafiora z tahini i bułką tartą na maśle podane na sałatach
i warzywach ogrodowych

Dania na ciepło
Zupa gulaszowa wołowa
      Propozycja wegetariańska: Warzywne ragout
Pieczone udka kurczaka w sosie jerk z grillowanymi warzywami
Propozycja wegetariańska: Kotlet z ziemniaka, kalafiora i brokułu oraz
grillowane warzywa
Barszcz czerwony z pieczonym pasztecikiem drożdżowym
Propozycja wegetariańska: Barszcz czerwony z pasztecikiem drożdżowym
      z fetą i szpinakiem

Przystawki zimne
Karkówka pieczona w majeranku i czosnku
Schab z czosnkiem niedźwiedzim i chrzanem
Rolada z boczku po staropolsku
Śledź marynowany w sosie musztardowo śmietanowym lub śledź w oleju z białą cebulą
i czerwonym pieprzem
Jajka po tatarsku
Tymbaliki mięsne z warzywami gotowanymi
Domowy paprykarz szczeciński podany na grzance maślanej
Sałatka grecka z miodowym vinegretem aromatyzowanym świeżym oregano
Domowa sałatka jarzynowa
Rożki z szynki z musem chrzanowym i serem
Pieczywo

Cena obowiązuje do końca grudnia 2022 r.
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BUFET SŁODKI
Ciasto bez ograniczeń
Owoce

Napoje
Lampka wina musującego na powitanie
Kawa, mleko, cukier bez ograniczeń
Herbaty smakowe : czarna, owocowa, miętowa, zielona bez ograniczeń
Soki owocowe: jabłkowy, pomarańczowy bez ograniczeń
Napoje gazowane: Cola, Fanta, Sprite bez ograniczeń

Cena obowiązuje do końca grudnia 2022 r.
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Menu - Zestaw II
Powitanie Młodej Pary chlebem, solą oraz wódką i wodą.
279 zł / osoba

Obiad
Krem z kalafiora z nutą w anilii z chipsem z pietruszki i parmezanu
LUB
Domowy rosół z makaronem, pietruszką i marchewką
Danie obiadowe serwowane na półmiskach (1 1/2 szt. na osobę):
De volaille w nowej odsłonie (faszerowany masłem, pietruszką, serem,
zawinięty w ciasto filo)
Polędwiczka wieprzowa owinięta boczkiem z różowym pieprzem i rozmarynem
Filet z dorsza na potrawce z winnego pora i śmietany

Dodatki
Ziemniaki purre z cebulką
Ziemniaki gotowane z wody z koperkiem
Maślany ryż basmatti
Świeże warzywa z miodowym vinegretem
Buraczki na zimno z tartym chrzanem

Lub
Obiad serwowany na talerzach
Medaliony z polędwiczki wieprzowej podane na potrawce z pora lub podawane
na maślanej kurce
Purée z ziemniaków
Surówka ze świeżych warzyw w miodowym vinegrecie

Cena obowiązuje do końca grudnia 2022 r.
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Propozycja wegetariańska:
Zupa krem z pomidorów z nutą pomarańczy podana z mozzarellą i bazylią
Risotto z warzywami, orzechami i parmezanem

Dania na ciepło
Sałatka z piersią kaczki, sosem z owoców leśnych lub mix pierogów
(z kapustą i grzybami, ruskie, z mięsem)
Propozycja wegetariańska: Panierowany camembert podany na sałatach
z owocami i sosem żurawinowym
Zupa gulaszowa wołowa lub żurek
Propozycja wegetariańska: Warzywne ragout
Żeberka po staropolsku podane na zasmażanej kapuście
Propozycja wegetariańska: Kotleciki ariancini z ryżu i papryki podane na sosie napoli
z papryką
Barszcz czerwony z pieczonym pasztecikiem drożdżowym
Propozycja wegetariańska: Barszcz czerwony pasztecik z fetą i szpinakiem i bazylią

Przystawki zimne
Karkówka pieczona w majeranku i czosnku
Schab z czosnkiem niedźwiedzim i chrzanem
Rolada z boczku po staropolsku
Ligawa wołowa na różowo z dodatkiem czerwonego pieprzu
Sałatka cezar z grillowanym kurczakiem
Śledź marynowany w sosie musztardowo-śmietanowym lub śledź w oleju
z białą cebulą i czerwonym pieprzem
Jajka po tatarsku

Cena obowiązuje do końca grudnia 2022 r.
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Sałatka z burakiem, kozim serem i prażonym słonecznikiem
Terrina drobiowa z orzechami włoskimi i rukolą owinięta w szynkę długodojrzewającą
Domowy paprykarz szczeciński podany na grzance maślanej
Sałatka grecka z miodowym vinegretem aromatyzowanym świeżym oregano
Domowa sałatka jarzynowa
Pieczywo

BUFET SŁODKI
Ciasto bez ograniczeń
Owoce

Napoje
Lampka wina musującego na powitanie
Kawa, mleko, cukier – bez ograniczeń
Herbaty smakowe: czarna, owocowa, miętowa, zielona – bez ograniczeń
Soki owocowe: jabłkowy, pomarańczowy – bez ograniczeń
Napoje gazowane: Cola, Fanta, Sprite – bez ograniczeń

Cena obowiązuje do końca grudnia 2022 r.
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Menu - Zestaw III
Powitanie Młodej Pary chlebem, solą oraz wódką i wodą.
309 zł / osoba

Obiad
Krem z kurki maślanej z dodatkiem grzanek tymiankowych
LUB
Domowy rosół z makaronem, pietruszką i marchewką
Danie obiadowe serwowane na półmiskach (1 1/2 szt. na osobę):
cordon blue ze schabu
confitowana noga kaczki z nutą pomarańczy
pieczony łosoś w kremowym sosie koperkowym

Dodatki
Purre chrzanowe
Ziemniaki gotowane z wody z koperkiem
Domowe kluski śląskie
Świeże warzywa z miodowym vinegretem
Modra kapusta zasmażana
Fasolka szparagowa z dodatkiem orzechów laskowych i bułki tartej

Lub

Obiad serwowany na talerzach
Rolada wołowa z boczkiem, cebulą i ogórkiem kiszonym. Podana z tradycyjną kluską 		
śląską i modrą kapustą z nutą czerwonej porzeczki

Cena obowiązuje do końca grudnia 2022 r.
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Propozycja wegetariańska:
Zupa krem z pomidorów z nutą pomarańczy podana z mozzarellą i bazylią
Risotto z pesto bazyliownym i pomidorkami cherry

Dania na ciepło
Boczek konfitowany podany na farszu „z ruskich pierogów” lub pieczone żeberko
marynowane po polsku - w miodzie pitnym, musztardzie i chrzanie i majeranku
podawane z ziemniakami i kapustą zasmażaną z boczkiem i cebulą
Propozycja wegetariańska: Smażone steki z kalafiora z tahini i bułką tartą na maśle
podane na sałatach i warzywach ogrodowych
Zupa gulaszowa wołowa z ziemniakami
Propozycja wegetariańska: Zupa krem z pomidorów z nutą pomarańczy podana
z mozzarellą i bazylią
Kieszeń drobiowa z warzywami i serem podawana na sosie ziołowym z puree i surówką
kopenhaską (ulepszony colesław) – serwowana na talerzu
Propozycja wegetariańska: Kotlet z ziemniaka, kalafiora i brokułu oraz
grillowane warzywa
Barszcz czerwony z pieczonym pasztecikiem drożdżowym
Propozycja wegetariańska: Barszcz czerwony pasztecik z fetą i szpinakiem

Przystawki zimne
Karkówka pieczona w majeranku i czosnku
Schab z czosnkiem niedźwiedzim i chrzanem
Polędwiczka pieczona w czosnku i rozmarynie
Ligawa wołowa na różowo z dodatkiem czerwonego pieprzu
Sałatka cezar z grillowanym kurczakiem
Śledź marynowany w sosie musztardowo-śmietanowym lub śledź w oleju z białą cebulą
i czerwonym pieprzem
Cena obowiązuje do końca grudnia 2022 r.
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Tatar wołowy z tradycyjnymi marynatami
Kanapki z szarpaną wieprzowiną po kubańsku, kiszonym ogórkiem i sosem
musztardowym
Domowy paprykarz szczeciński podany w formie tatara
Sałatka grecka z miodowym vinegretem aromatyzowanym świeżym oregano
Terrina drobiowa z orzechami włoskimi i rukolą owinieta w szynkę serrano
Sałatka z burakiem, kozim serem i prażonym słonecznikiem lub krewetki
zapiekane w cukinii

BUFET SŁODKI
Ciasto
Owoce
Fontanna czekoladowa z dodatkami (do wyboru: mleczna, biała, gorzka czekolada)
Tort – na tradycyjnym stelażu z Cukierni Domowa w Szczecinie

Napoje
Lampka wina musującego na powitanie
Kawa, mleko, cukier – bez ograniczeń
Herbaty smakowe: czarna, owocowa, miętowa, zielona – bez ograniczeń
Soki owocowe: jabłkowy, pomarańczowy – bez ograniczeń
Napoje gazowane: Cola, Fanta, Sprite – bez ograniczeń

Cena obowiązuje do końca grudnia 2022 r.
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Dodatkowe półmiski mięs
Zestaw I:

20 zł / osoba

Tradycyjny schabowy w złocistej panierce 30%
Kieszenie z kurczaka z brokułem i serem 30%
Kotlet mielony z pieczarkami 30%

Zestaw II:

30 zł / osoba

Tradycyjny de volaille z masłem, serem i pietruszką 30 %
Medaliony grillowanej polędwiczki wieprzowej w rozmarynie i czosnku 30%
Bitki wołowe w sosie pieczeniowym 30 %

Dodatkowe propozycje potraw
Mięsa:
Bigos staropolski
Szaszłyk wieprzowy lub drobiowy na ryżu kardynalskim
Gołąbki w sosie pomidorowym
Wołowina po burgundzku
Kieszenie z piersi z kurczaka nadziewane aksamitnym serkiem z świeżymi ziołami
De volaille z piersi kurczaka z masłem i natką pietruszki
Podudzia z kurczaka ze złocistą skórką skropione pesto z rukoli i cytrusów
Pieczone eskalopki z kurczaka z boczkiem i grillowanymi pomidorkami cherry
Pieczony stek z karkówki marynowanej w miodzie i musztardzie
Rumsztyk wieprzowy z okrasą z cebulki

Cena obowiązuje do końca grudnia 2022 r.
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Tradycyjny zraz wieprzowy faszerowany słoniną, marynowanym ogórkiem i cebulą
z sosem pieczeniowy z nutą chrzanową
Polędwiczka wieprzowa na sosie borowikowym
Zrazy wołowe po śląsku
Szynka myszka z panierce z orzechów włoskich

Ryby:
dorsz zapiekany pod zieloną pierzynką
filet z dorsza w sosie cytrynowo koperkowym
filet z sandacza w sosie beurre blanc
dorsz pieczony podany na zapiekance ziemniaczanej z sosem śmietanowo porowym

Zimne przekąski:
tatar z łososia z ogórkiem i guacamole
rolada biszkoptowa z wędzonym łososiem i szpinakiem
pieczone plastry polędwiczki wieprzowej z serkiem grzybowym
sałatka z dresingiem malinowym i pieczonym camembertem
faszerowane makrele - w całości
faszerowane pstrągi z koprem włoskim
carpaccio z pieczonego buraka z dresingiem z gorzkiej czekolady, balsamico, ser kozi
chrupiące warzywa z guacamole i humusem

Dodatki skrobiowe:
ziemniaki pieczone w ziołach, skropione esencją maślaną
sakiewki ziemniaczane z pieca z serkiem ziołowym
maślana kasza bulgur z grilowanymi warzywami
kaszotto z pęczku perłowego z suszonymi grzybami

Cena obowiązuje do końca grudnia 2022 r.
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purre z ziemniaków z dodatkiem szpinaku z czosnkiem niedźwiedzim
pieczone cząstki batatów w ziołach

Surówki:
surówka z białej kapusty z sosem majonezowo-pomarańczowym z czerwonym pieprzem
świeży szpinak z blanszowaną fasolką szparagową i orzechami
grillowane warzywa (papryka, cukina, bakłażan) z ziołami
warzywa na parze z esencją maślaną

Dodatkowe atrakcje kulinarne
Udziec wieprzowy pieczony w chlebie pszennym z trzema sosami (na około 60 osób)
- 1100 zł
Łosoś pieczony w cieście francuskim - 250 zł
Deska serów z oliwkami, miodem i suszonymi pomidorami - 95 zł

Stół Wiejski Propozycja 1

1200 zł

schab wędzony ok. 2 kg
szynki różne: myszka, wędzone, parzone ok. 3 kg
boczek ok. 2 kg
kabanos ok 2 kg
kiełbasy wędzone różne ok. 3 kg
salceson ok. 1 kg
kaszanka ok. 2 kg
pasztet ok 1 kg
smalec, ogórki, pieczywo
Cena obowiązuje do końca grudnia 2022 r.
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Stół Wiejski Propozycja 2

1800 zł

schab wędzony ok. 3 kg
szynki różne: myszka, wędzone, parzone ok. 5 kg
baleron ok. 2 kg
boczek ok. 3 kg
kiełbasy wędzone różne ok. 4 kg
kabanos ok. 3 kg
salceson ok. 3 kg
kaszanka ok. 4 kg
pasztet ok 2 kg
smalec, ogórki, pieczywo

Stół Wiejski Propozycja 3

2200 zł

schab wędzony i pieczony ok. 3 kg
szynki różne: myszka, wędzone, parzone ok. 6 kg
baleron ok. 2 kg
boczek ok. 3 kg
kabanos ok 3 kg
szynka duża z kością 12-13 kg
kiełbasy wędzone różne ok. 6 kg
salceson ok. 1 kg
pasztet ok 2 kg
kaszanka ok. 2 kg
szynki i wędliny dojrzewające (chorizo, salami, wędzona pierś kurczaka, pierś kaczki)
ok 1,5kg
smalec, ogórki, pieczywo
GRATIS „WIEJSKA CHATA” Z DEKORACJĄ

Cena obowiązuje do końca grudnia 2022 r.

26

www.jfduet.pl

Stół Rybny Propozycja 1

1500 zł

Pstrąg wędzony 2 kg
Łosoś faszerowany w smaku cytryny, kopru włoskiego i ziół 2 kg
Sandacz, szczupak, lub jesiotr faszerowany 2 kg
Krewetki tygrysie na świeżych sałatach 1 kg
Raki gotowane skropione masłem z szałwią 2 kg

Stół Rybny Propozycja 2

2300 zł

Łosoś faszerowany w smaku cytryny, kopru włoskiego i ziół 3 kg
Sandacz lub szczupak faszerowany 2 kg
Pstrąg wędzony 3 kg
Ryby wędzone różne 2 kg
Krewetki tygrysie na świeżych sałatach 2 kg
Raki gotowane skropione masłem z szałwią 2 kg
Łosoś wędzony na zimno podany w towarzystwie serka ziołowego 1,5 kg

Stół Rybny Propozycja 3

2600 zł

Homary 1 szt
Łosoś faszerowany 3 kg
Roladki z łososia wędzonego 40 porcji
Sandacz lub szczupak faszerowany 3 kg
Pstrąg wędzony 3 kg
Ryby wędzone rożne 3 kg
Krewetki tygrysie na świeżych sałatach 2 kg
Węgorz wędzony 1,5 kg
Łosoś wędzony na zimno podany w towarzystwie serka ziołowego 2 kg
Cena obowiązuje do końca grudnia 2022 r.
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Menu poprawionowe
Propozycja 1

52 zł / osoba

Kwaśnica po góralsku lub tradycyjny żurek na zakwasie
Karkówka pieczona w ziołach i czosnku podana z sosem pieczeniowym
Ziemniaki z wody
Zestaw surówek
Woda mineralna

Propozycja 2

60 zł / osoba

Tradycyjny żurek na zakwasie
Schab w sosie kurkowym z ziołami
Ziemniaki z wody
Zestaw surówek
Woda mineralna

Propozycja 3 - Grill

70 zł / osoba

Tradycyjny żurek na zakwasie
Zestaw grillowy:
Karkówka
Kiełbasa
Kaszanka
Sałatka ziemniaczana z szynką i boczkiem
Zestaw Surówek
Keczup, musztarda,

Cena obowiązuje do końca grudnia 2022 r.
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Sos czosnkowy, sos 1000 wysp, bbq.
Pieczywo
Woda mineralna

Propozycja 4 - Grill

75 zł / osoba

Tradycyjny żurek na zakwasie
Zestaw grillowy:
Karkówka
Szaszłyk wieprzowy z boczkiem, cebulą i warzywami
Kiełbasa
Kaszanka z jabłkiem i cebulką
Sałatka ziemniaczana z boczkiem i szynką wędzoną
Zestaw Surówek
Keczup, musztarda,
Sos czosnkowy, sos 1000 wysp.
Pieczywo
Woda mineralna
Smalec
Ogórki
Sos czosnkowy, sos 1000 wysp, bbq.
Pieczywo
Woda mineralna

Dodatkowo na grill

4 zł / osoba

Smalec
Ogórki

Cena obowiązuje do końca grudnia 2022 r.
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Dodatkowo proponujemy Państwu na poprawiny
Kawę i herbatę – 10 zł/osobę
Ciasta 3 rodzaje – 12 zł/osobę
Owoce - 8 zł/osobę
Napoje gazowane ( cola, fanta, sprite) 0.85l 9 zł
Soki owocowe 100% ( jabłko, pomarańcz ) 8 zł/l

Cena obowiązuje do końca grudnia 2022 r.
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Przygotowaliśmy dla Państwa usługi dodatkowe
w formie dekoracji sali, podświetlonych napisów
i parawanów. W każdej kategorii oferujemy po
kilka rodzajów, tak aby elementy dodatkowe
zostały dobrane specjalnie do charakteru sali
oraz dekoracji. Wiemy, że to właśnie szczegóły
robią różnicę.
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Cennik dodatków
Napisy
LOVE led RGB

400x120 cm

400 zł

LOVE rustykalny

400x110 cm

400 zł

LOVE led RGB ażurowy

400x100 cm

400 zł

MIŁOŚĆ rustykalny

600x110 cm

600 zł

Parawany
Ażurowy

360x256 cm + podświetlenie led RGB

400 zł

Rustykalny

306x220 cm + lampki +
dekoracja (bluszcz)

400 zł

Tradycyjny

tiul na stelażu , lampki

400 zł

Cena obowiązuje do końca grudnia 2022 r.
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Inne

Wiejska chata

+ dekoracja ( bluszcz/
jarzębina, zioła,
warzywa, itp)

300 zł

Sprzęt nagłośnieniowy

2 głośnik aktywne rellop
2 x 280W + odtwarzacz
CD lub podłączenie do
komputera/laptopa

200 zł

Fajerwerki

oferta i cennik
z www.pol-expance.pl

od 1200 zł

Zaślubiny/ślub cywilny/
przysięga w ogrodzie

Podziękowania dla
rodziców w plenerze
( po zmroku )

- krzesła + pokrowce
( do 60 )
- nagłośnienie
+ mikrofony
- czerwony dywan
- dekoracja”kapliczki”
(stół + krzesła + pokrowce dla Pary młodej/
urzędnika/światków)
tiule, kokardy
- namioty dla gości
(w przypadku niepewnej
pogody)
- dodatkowo płatne: 		
dekoracja kwiatowa,
kwartet smyczkowy

-ekran
-rzutnik
-nagłośnienie
-mikrofony
-latarenki + świeczki
(8 szt )

1000 zł

300 zł

1000 zł

Krzesła chiavari

Na Państwa życzenie organizujemy dodatkowe atrakcje.
Zdjęcia oraz przykładowe aranżacje dostępne na naszym FB oraz stronie internetowej
www.jfduet.pl.

Cena obowiązuje do końca grudnia 2022 r.
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Firma JF Duet w ramach dekoracji zapewnia:
Stoły: prostokątne,
owalne, okrągłe.
Obrusy w kolorze écru.
Tiule bądź bieżniki na
stoły weselne i bufety.
Pokrowce na krzesła
écru (nie zapewniamy
kokard ani wstążek na
krzesła).
Skirting w kolorze 		
écru – stół Pary Młodej
+ bufety.
Trony dla Pary Młodej
lub tradycyjne krzesła.
Możliwość ozdobienia w
dowolnym kolorze.

Serwetki grube białe –
Firma Duni. Kolorowe
serwetki za dopłatą
1zł/ szt.
Podświetlenie sali w
kolorze wybranym przez
Parę Młodą : 8 lamp – 10
kolorów.
Kompozycja żywych
kwiatów na stoły weselne + stół Pary Młodej
( 1 kompozycja na ok. 15
osób): możliwość wyboru kwiatów.

możliwość wyboru kompozycji,
możliwość wyboru
wazonów,
kompozycje kwiatowe
wykonujemy z podstawowych kwiatów :
tulipany, róże, gerbery,
eustoma, goździki,
margaretki, gipsówka
oraz różne elementy
zielonych dodatków.

Świeczniki + świece.
Projektor.
Ramki na stoły weselne.
Sztaluga + rama na
listę gości.
Czerwony dywan na
powitanie przed
wejściem na salę

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego

Uwagi:
Każda Młoda Para może wnieść własne elementy dekoracji, dodatków oraz kompozycji kwiatowych.
Bardzo prosimy o powiadomienie Firmy JF Duet oraz dostarczenie dodatkowych elementów
dekoracy jnych – najpóźniej na 4 dni przed uroczystością.
W ramach dekoracji kierownik sali rozstawia prezenciki i winietki dostarczone przez organizatora
(pod warunkiem, że są posegregowane stolikami). A także rozmieszcza listę gości na sztaludze.
Jeśli lista gości ma być przygotowana przez Firmę JF Duet, bardzo prosimy o jej przesłanie drogą
elektroniczną w dokumencie tekstowym. Lista gości wraz z przypisanymi gośćmi do poszczególnych
stolików ma być przysłana najpóźniej na 4 dni przed uroczystością.
Przykładowe propozycje kwiatów, wazonów, świeczników oraz bieżników i tiuli – okazane w biurze.

Ceny obowiązują do końca grudnia 2022 r.
Na Państwa życzenie organizujemy dodatkowe atrakcje
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Style
Proponujemy

Państwu

dekoracje

naszych

sal w 4 stylach. Niezależnie od wybranego
stylu mogą Państwo wybierać spośród stołów
prostokątnych, okrągłych bądź owalnych oraz
podświetlić salę w wybranej kolorystyce.
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Styl Glamour
bieżniki na stołach satynowe w wybranej kolorystyce
świeczniki wysokie kryształowe stawiane na lustrach okrągłych + świeczki ecru
wazony na kwiaty wysokie szklane „kielichy” lub „tuby” + kwiaty z naszej oferty
tablica z listą gości umieszczona na lustrze w stylu glamour

Za dodatkową opłatą do stylu glamour proponujemy:

Ściankę za Parą Modą ażurową oświetloną lampami LED w wybranym kolorze
Napis LOVE led ażurowy podświetlony lampami LED w wybranym kolorze
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Styl Klasyczny
bieżniki na stołach satynowe w wybranej
kolorystyce
świeczniki szklane w 3 wielkościach
stawiane na lustrach okrągłych
+ świeczki ecru
wazony na kwiaty niskie szklane + kwiaty
z naszej oferty
tablica z listą gości umieszczona na ramie
w stylu klasycznym

Za dodatkową opłatą do stylu glamour
proponujemy:
Ściankę za Parą Modą ażurową oświetloną
lampami LED w wybranym kolorze
Napis LOVE LED podświetlony wybranym
kolorze lub napis LOVE rustykalny
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Styl Rustykalny
bieżniki na stołach lniane lub jutowe
świeczniki białe ażurowe lub szklane 		
słoiczki różnej wielkości przewiązane
koronkową wstążką stawiane na pieńkach
drewnianych + świeczki ecru
wazony na kwiaty niskie białe ażurowe lub
niskie szklane + kwiaty z naszej oferty
tablica z listą gości umieszczona na ramie
w stylu rustykalnym

Za dodatkową opłatą do stylu rustykalnego
proponujemy:
Ściankę za Parą Modą rustykalną
oświetloną lampkami oraz ozdobioną
elementami zieleni
Napis LOVE lub MIŁOŚĆ rustykalny
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Styl Boho
bieżniki na stołach satynowe w wybranej
kolorystyce (złoto, beż, ecru)
świeczniki złote szklane, różne wzory i 		
wysokości + świeczki ecru
Wazony na kwiaty szklane + kwiaty z naszej
oferty
Ramki w kolorze złotym na numery
stolików
Serwetniki w kolorze złota
Podkładki pod talerze w kolorze złota
Tablica z listą gości umieszczona na
lustrze i sztaludze
Za dodatkową opłatą do stylu glamour
proponujemy:
Ściankę za Parą Młodą
Napis LOVE podświetlony w wybranym 		
kolorze przez Parę Młodą
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Podarujemy Wam
niezapomniane wspomnienia.
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