
Oferta ślubna
Restauracji 777 na sezon 2020
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Gustowne i nowoczesne wesele marzeń w 777

Organizujemy wesela już od ponad 20 lat! Naszym atutem jest wieloletnie doświadczenie, 

pasja i odkrywanie nowych trendów. Każdą uroczystość przygotowujemy indywidualnie, 

stosownie do oczekiwań i potrzeb naszych gości. 

Jesteśmy otwarci na Państwa pomysły i chętnie wesprzemy naszym doświadczeniem 

i licznymi kontaktami ze zespołami, DJ’ami, fotografami, dekoratorkami, etc. 

W restauracji mamy dużo możliwości aranżacji wnętrz i ustawienia stołów zgodnie 

z życzeniem naszych klientów.

Dlaczego warto zorganizować wesele w restauracji 777?

 Konkurs dla Par Młodych - co roku do wygrania podróż poślubna o wartości 5000PLN

 Eleganckie, bu�kowe przyjęcia

 Wieloletnie doświadczenie

 Wysoko wykfalifikowana kadra po specjalistycznych kursach barmańskich, kelnerskich 

  i kucharskich, m.in. u Kurta Shellera

 Gotujemy tylko z naturalnych składników. Wszystkie nasze dania są świeże przygotowane 

  z najwyższej jakości produktów.

 Dania wegetariańskie i eliminacja alergenów to dla nas żaden problem. 

 Menu dla dzieci

 Indywidualne podejście do klienta

 Wyjątkowy wystrój wnętrza

 Świetna akustyka sali zapewni komfort rozmowy przy stole, podczas gdy inni będą tańczyć

 Profesjonalne nagłośnienie

 Profesjonalne stanowisko DJskie

 Profesjonalna scena dla zespołu

 Profesjonalnie wyposażony bar ze specjalistycznym sprzętem: kostkarka, zmywarka do szkła, 

  wysokie krzesła barowe

 Sala klimatyzowana

 Taras tylko do dyspozycji gości weselnych

Wasz wyjątkowy dzień, jest naszym wyjątkowym dniem!
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Oferta zawiera:

 Menu weselne (wesele + poprawiny)

 Wynajem sali

 Podstawową dekorację sali

 Dekoracja wejścia

 Obsługa kelnerska

 Poprawiny w cenie

Koszty:

osoba dorosła – 220 zł

0-3 lata -za darmo

3-9 lata- 110 zł

9 lat i więcej – 220 zł

Dodatkowe koszty: alkohol, napoje, ciasta, ryby wędzone

Sale:

 Sala bankietowa do 150 osób

 Sala klubowa do 60 osób

 Sala restauracyjna do 30 osób
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Wiejski stół – drewniany stół i ludowe przystrojenie, a na nim regionalne 

potrawy i trunki. Kiełbasy, szynki, smalec, ogórki kiszone mają wielu fanów 

na każdym weselu. 

Cena stołu: 250 zł  Cena produktów na stół: 400 - 1000 zł

Pieczony prosiak /dzik – idealne danie na wesele, dzięki niemu goście nabiorą sił na kolejne 

godziny tańców.

Cena: 1000 - 1200 zł

Stół rybny – elegancki stół z pysznymi rybami i owocami morza, którego nie może zabraknąć 

na eleganckim weselu.

Cena stołu: 300 zł Cena produktów: 400 - 1000 zł

Słodki stół – gustowny stół z deserami, ciastami i pralinkami. Zapewniamy piękną aranżację 

stołu dla ciast, dostarczonych przez Państwa. 

Cena stołu: w cenie

Candy bar – ciastka, cukierki, lizaki i wszystko co słodkie dla weselnych gości. 

Cena: 300 - 600 zł

Kącik lodowy – idealne propozycja na gorące, letnie wesela. 4 smaki najwyższej

jakości lodów podawane przy specjalnie przygotowanym stoliku. 

Cena: 600 zł

Fontanna czekoladowa – płynna czekolada z kolorowymi dodatkami 

dla wszystkich łasuchów, małych i dużych

Cena wynajmu: 100 zł / dzień Cena czekolady: 250 zł/ 3 kg 

Fontanna alkoholowa – nietypowy sposób podania 

ulubionego alkoholu (np. drinka, wina, ponczu) lub innych 

napojów w efektownej formie. 

Cena:  100 zł/ dzień + ewentualne dodatki z baru

Dodatkowe atrakcje:
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Profesjonalny ekspres do kawy – dobra kawa to podstawa, 

dlatego na naszych weselach można zaoferować gościom wyjątkowo dobrą 

kawę z prawdziwego ekspresu ciśnieniowego. Zaproście swoich gości na espresso, 

la�e czy cappuccino.

Cena: 300 zł/ dzień

Barman – kolorowe drinki, dobrze podana whisky, koktajle dla dzieci, 

to wszystko przygotowane 

przez wyszkolonego barmana i podane w eleganckim szkle. Drinki przygotowywane 

są przy wysokim barze. 

Cena: 1000 - 2000

Sala dla dzieci – wiemy, że dzieci to bardzo wymagający goście. Sami jesteśmy 

rodzicami i dziadkami z sercem przygotowujemy wyjątkowy kącik dla dzieci, 

w którym znajdą się zabawki dla dzieci w każdym wieku.  

Cena: 800 zł

Animacje dla dzieci – animator, który zorganizuje czas i atrakcje dla najmłodszych 

gości i sprawi, że ich rodzice będą spokojnie mogli przetańczyć całą noc.  

Cena za 4h: 500 zł 

Cena za 8h: 800 zł

Wyjątkowo gustowny wystrój sali – aranżacja wnętrz to nasza pasja. 

Stwarzamy wyjątkowy nastrój za pomocą świeżych kwiatów, świec, 

wyjątkowych naczyń.  Sprawiamy, że sala zamieni 

się w rustykalne wnętrze, 

elegancką salę balową czy wiejską karczmę 

– potrafimy robić cuda!

Cena od 1500 zł (w zależności od wybranych dodatków)

Dodatkowe atrakcje:
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Eleganckie kolorowe oświetlenie – dopełnienie wyjątkowego wesela zapewnią delikatne, 

kolorowe światła ledowe Cena: 500 zł

Bańki mydlane –  setki baniek mydlanych, dzięki którym poczujecie się jak w bajce.

Idealna na przywitanie gości, czy pierwszy taniec. 

Cena: 150 zł

Projektor – wyświetlanie podziękowań dla rodziców w formie prezentacji, 

kilka wspomnień pokazanych na zdjęciach to jedne z bardziej wzruszających momentów na weselu. 

Nasz projektor zapewni najwyższą jakość obrazu.  

Cena: 100 zł

Wielkoformatowe zdjęcie Pary Młodej – przywołajcie najlepsze wspomnienia i podzielcie się nimi 

z bliskimi. 

Cena za 1 zdjęcie: 50 zł

Pokrowce na krzesła – dodajcie klasy wykorzystując eleganckie pokrowce na krzesła. 

Cena za 1 pokrowiec: 4 zł

Przybornik toaletowy dla gości weselnych – mała rzecz, a cieszy. Koszyk z przydatnymi dodatkami, 

takimi jak środki higieniczne, puder, rajstopy, tabletki przeciwbólowe etc. 

Cena: 120 zł

Jeśli chcieliby Państwo mieć jeszcze inną atrakcje, dajcie nam znać, 

a na pewno uda nam się Wam pomóc! 

Dodatkowe atrakcje:
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Opinie naszych Klientów

„Wspaniała restauracja, pyszne jedzenie, najlepszy personel pod słońcem. 

Dziękujemy za wymarzone wesele”

„Dziękujemy, dziękujemy i jeszcze raz dziękujemy za wspaniale zorganizowane wesele, 

perfekcyjne w każdym calu  :)  zaczynając od wystroju, który zachwycał na każdym kroku 

(stół wiejski, rybny, piękne światła i tak w nieskończoność po każdy szczegół..). 

Sala na weekend stała się tak nasza i czuliśmy się tak wspaniale jak tylko można wymarzyć 

sobie ten piękny dzień!”

„Jeszcze raz chcemy podziękować za wspaniale przygotowaną imprezę weselną, wszystko na 6 z plusem! 

Przepiękna sala, pyszne jedzenie i PRZECUDOWNA obsługa! O takim zespole w pracy inne restauracje 

mogą tylko pomarzyć!”

„Mega pozytywnie!! Wszystko dopięte na ostatni guzik. 

Bardzo profesjonalnie przez cały okres przygotowań. 

Jedzenie wyśmienite, stoły się uginały, a goście byli zachwyceni. 

Świetna obsługa, przemiłe, kulturalne, śliczne i jakże pracowite panie!”
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