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Wesele to wielkie życiowe wydarzenie, które każdemu z nas pozostaje głęboko  
w sercu. Nawet po wielu latach budzi gamę emocji i wspomnień. Z perspektywy 
czasu dostrzegamy, jak ważny jest wybór miejsca oraz profesjonalna, życzliwa  
i doświadczona pomoc przy organizacji przyjęcia.

Sala Bankietowa Nowa Baśń dzięki profesjonalnej obsłudze, stylowemu wnętrzu, w którym 
tradycja łączy się z nowoczesnością, a przede wszystkim legendarnej, smacznej kuchni, pozwoli 
zrealizować marzenia o najpiękniejszej uroczystości weselnej. Dodatkowo, na Gości czeka  
ok. 100 miejsc noclegowych w elegancko urządzonych pokojach.

JeSteśmy po to By SpełNiać pańStwa życZeNia i marZeNia.  
By każDa urocZyStość miała SwóJ uNikalNy charakter  

i Była pańStwa Nową BaśNią.

www.Nowa-BaSN.pl



• klimatyzowaną salę

• możliwość wyboru stołów: prostokątne i okrągłe
(za dopłatą)

• Bezpłatne miejsca parkingowe

• przyjęcie weselne do wschodu słońca

• tradycyjne przywitanie pary młodej chlebem i solą

• lampkę wina musującego dla wszystkich Gości 
w czasie ceremonii powitalnej

• Bufet owocowy

• rabaty dla dzieci i obsługi

• kącik maluszka

• profesjonalną i miłą obsługę kelnerską

• ceremoniał gastronomiczny podkreślający 
uroczysty i niepowtarzalny charakter wieczoru

• apartament dla pary młodej

• śniadanie dla Nowożeńców serwowane 
do apartamentu

• projekcję zdjęć z rzutnika multimedialnego

• profesjonalne doradztwo i pomoc począwszy 
od przygotowań przyjęcia, aż do jego zakończenia

W cenie Menu Weselnego 
oferujemy:

Polecamy Państwu usługi dodatkowo płatne:

• rozbudowanie menu o wino, czysty alkohol 
oraz barek wykwintnych trunków 

• preferencyjne ceny na noclegi 
dla Gości weselnych

• możliwość organizacji ceremonii zaślubin 
w obiekcie

• Słodki stół

• wiejski stół

• animatorzy dla dzieci

www.Nowa-BaSN.pl
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oBiaD
Zupa
rosół bursztynowy z makaronem

Danie główne
mięsa (2 porcje na os., 4 rodzaje, podawane 
półmiskowo)
• rolada śląska
• Devolay panierowany ze szpinakiem,  

serem feta i czosnkiem
• tradycyjny kotlet schabowy
• polędwiczki z sosem serowo-orzechowym

Dodatki skrobiowe (2 rodzaje)
• kluski śląskie/ciemne
• Ziemniaczki z masełkiem oprószone świeżym 

koperkiem

Surówki (4 rodzaje)
• modra kapusta  podawana na ciepło
• Surówka z białej kapusty z marchewką  

i koperkiem
• Surówka z marchewki
• Buraczki z chrzanem

ZimNa płyta
8 dodatków (w tym 2 sałatki)
• Sałatka grecka
• warstwowa sałatka gyros z kurczakiem
• Deska Serów: bombony serowe, sery dojrzewające, 

sery żółte
• mini tortille
• rolada w cieście szpinakowym i łososiem
• Grillowane polędwiczki wieprzowe z serem feta  

i śliwką oraz sos na bazie wiśniówki
• ryba po grecku
• tymbaliki drobiowe
• pieczywo 

i kolacJa (1 porcja/os.)

• roladki drobiowe z serem i szynką  
w sosie śmietanowym serwowane z maślanym 
puree oraz mixem sałat z warzywami

ceNa pakietu DWuDNIOWEGO Na 2023 rok: 
260 zł (i DZień) + 65 zł (poprawiNy)

ceNa pakietu JEDNODIOWEGO Na 2023 rok: 270 zł

Menu Weselne

www.Nowa-BaSN.pl

(propozycja)



ii kolacJa
Specjalność Szefa kuchni:
• płonący udziec wieprzowy
• kapusta zasmażana
• kopytka po wiejsku z cebulką i boczkiem
 

iii kolacJa
• Bogracz

NapoJe
Napoje gorące
• Bufet herbaciano-kawowy  

przez całość trwania przyjęcia
Napoje zimne - bez ograniczeń
• Gazowane (pepSi, miriNDa, 7up)
• Niegazowane (soki: jabłkowy, pomarańczowy, 

woda) 

poprawiNy
OBIaD DWuDaNIOWY
Zupa (podawana w wazach na stół)
• żurek z kiełbasą, ziemniakami  

i jajkiem, przyprawiany zielonym majerankiem

Danie główne  
(serwowane porcjowo)
• Schab pieczony w sosie chrzanowym serwowany 

z maślanym puree i czerwoną kapustą

Zimna płyta (serwowana w formie bufetu 
szwedzkiego)



SerDecZNie ZapRaSZaMY

Z chęcią uDZielę pańStwu wycZerpuJących oDpowieDZi Na każDe pytaNie

maNaGer:   516 006 642  /  kONtakt@NOWa-BaSN.pl

Nowa Baśń / Sala BaNkietowo-koNfereNcyJNa / ul. piłSuDSkieGo 40 / 48-303 NySa


