Pakiet Srebrny
Przywitanie Pa stwa Młodych chlebem i solą
Wzniesienie toastu przez Go ci lampką wina musującego

3 posiłki na gorąco
6 przystawek na zimno
2 sałatki
Kawa/herbata/woda/soki
Dekoracja stoł w w wybranej kolorystyce

Degustacja menu weselnego
Nocleg dla nowoże c w w apartamencie GRATIS!

Dla go ci przyjęcia weselnego atrakcyjne ceny noclegu.
Bezpłatny parking monitorowany.

Pakiet Złoty
Przywitanie Pa stwa Młodych chlebem i solą
Wzniesienie toastu przez Go ci lampką wina musującego

4 posiłki na gorąco
7 przystawek na zimno
2 sałatki
Kawa/herbata/woda/soki
Dekoracja stoł w w wybranej kolorystyce

Degustacja menu weselnego
Nocleg dla nowoże c w w apartamencie GRATIS!

Dla go ci przyjęcia weselnego atrakcyjne ceny noclegu.
Bezpłatny parking monitorowany.

Pakiet Diamentowy
Przywitanie Pa stwa Młodych chlebem i solą
Wzniesienie toastu przez Go ci lampką wina musującego

4 posiłki na gorąco
8 przystawek na zimno
2 sałatki
Kawa/herbata/woda/soki
Napoje gazowane
Owoce
Ciasta
Dekoracja stoł w w wybranej kolorystyce
Rustykalna cianka za Parą Młodą
Pokrowce na krzesła

Degustacja menu weselnego
Nocleg dla nowoże c w w apartamencie GRATIS!

Dla go ci przyjęcia weselnego atrakcyjne ceny noclegu.
Bezpłatny parking monitorowany.

Ważne Informacje
NASZE SALE
Organizujemy uroczysto ci dla grup do 200 os b. Posiadamy trzy stylowe, klimatyzowane
sale z możliwo cią łączenia. Z naszej przestronnej Restauracji rozpo ciera się magiczny
widok na jezioro Tajty, kt ry stanowi niepowtarzalną oprawę wyjątkowych chwil.
R żnorodny styl wesel, układ oraz kształt stoł w (okrągłe, prostokątne)
według oczekiwa naszych Go ci.
LICZNE RABATY
Hotel Tajty jest miejscem przyjaznym rodzinie:
Dzieci od 0 do lat 4 bezpłatnie
Dzieci od 5 do 10 lat 50% rabatu od ceny menu

Muzyka łagodzi obyczaje…
St ł dla obsługi 40 % od ustalonej ceny menu.

Termin ma znaczenie:
Otrzymaj 10% rabatu i zorganizuj przyjęcie w terminie poza weekendowym.

Miejsce inne niż wszystkie
Otrzymaj 10% rabatu na ofertę: Wiecz r Panie ski/Kawalerski, a może Rocznica lubu?

Alkohol i napoje soft w promocyjnych cenach.
Oferta specjalna na szeroki wyb r trunk w.

Nie pobieramy opłaty korkowej.

WESELA W SEZONIE LETNIM
W miesiącach lipiec-sierpie + 20% dopłaty za osobę.

Dodatkowo na Państwa
życzenie przygotujemy...
St ł wiejski
St ł rybny
St ł rybny i wiejski mix
Dekorację sali
Bufet słodki
Tort weselny
Bufet sushi z mazurskich ryb
Oprawę muzyczną przyjęcia weselnego
Fontannę czekoladową
Budkę fotograficzną
Rejs statkiem z poczęstunkiem
Pokaz fajerwerk w nad malowniczym jeziorem Tajty
Drink bar
Pokrowce w kolorze białym
Zabawy pod opieką animatora dla dzieci
O wietlenie LED
Zimne ognie
Srebrny serwis

Propozycja Poprawin
Możliwo

organizacji w Sali Restauracyjnej, Kominkowej, na tarasie

z pięknym widokiem na jezioro Tajty bąd w Tawernie Mazurskiej.

Uroczyste niadanie – max 2 h;
Bogaty bufet niadaniowy z gorącymi daniami i zimną płytą. Kawa, herbata, woda, soki.

Lunch - max do 5 godzin;
Bufet składający się z zupy, II dania, dodatk w, sałatek. Kawa, herbata, woda, soki
Oraz bufet z daniami z przyjęcia weselnego.

Grill - max do 5 godzin;
Bufet składający się z zupy grillowanych specjał w, dodatk w, sałatek.
Kawa, herbata, woda, soki.

Przedstawione propozycje menu weselnego są przykładem z naszych licznych realizacji.
W zależno ci od Pa stwa oczekiwa możliwa jest ich modyfikacja lub zmiana.
Na życzenie uwzględniamy menu wegetaria skie, wega skie lub inne opcje żywieniowe.

Z przyjemno cią spotkamy się z Pa stwem w celu om wienia oprawy
przyjęcia weselnego oraz organizacji poprawin.

Jeste my do Pa stwa dyspozycji!

