


Co oferujemy w cenie wesela?

Ofer ta weselna Skansen Smaków / 2

styczeń - marzec kwiecień - grudzień

Wesele szarotkowe 200 210

Wesele liliowe 210 250

Wesele szafirowe 250 290

Poznaj naszą ofertę
Cena Menu (w PLN/osobę)

Najważniejszy dzień w Waszym życiu 
w Skansenie Smaków. Dlaczego?
•	 Niezastąpiony klimat regionalnej karczmy
•	 Sielska atmosfera
•	 Przestronna, klimatyzowana sala
•	 Duży ogród z altanami i leżakami 
•	 Tylko 10 minut od krakowskiego Rynku Głównego
•	 W sąsiedztwie zalewu w Kryspinowie
•	 Wesela do 250 osób
•	 Menu weselne już od 210 PLN/osobę
•	 W prezencie voucher dla Pary Młodej na kolację rocznicową                                                   

w Skansenie Smaków

•	 Wynajem karczmy na wyłączność
•	 Dedykowanego opiekuna wesela
•	 Degustację menu weselnego
•	 Darmowy parking niestrzeżony na 80 samochodów
•	 Dekorację stołów białymi obrusami oraz świecami i serwetkami                                   

w wybranym kolorze
•	 Brak opłaty korkowej i talerzykowej
•	 Możliwość dostarczenia własnego alkoholu, ciast i owoców
•	 Wypożyczenie ekranu i rzutnika
•	 Wypożyczenie sztalugi na plan rozmieszczenia Gości przy stołach
•	 Preferencyjne ceny noclegów dla Gości weselnych w obiekcie Skansen Holiday



Wesele 
szarotkowe
Powitanie
Młodej Pary: chlebem i solą
Gości: tradycyjnie winem musującym lub po góralsku wiśniówką

Zupa (do wyboru jedna pozycja)

•	 Wiejski rosół, gotowany na trzech mięsach z lanymi kluseczkami
•	 Francuska zupa cebulowa z parmezanem i chrupiącą grzanką
•	 Krem z palonej, czerwonej papryki z serkiem śmietankowym

Uroczysty obiad powitalny

•	 Tradycyjny kotlet schabowy z kością, podany z ziemniakami i kapustą zasmażaną
•	 Kotlet De Vollaile z masłem, podany z ziemniakami  z koprem i surówką z pora
•	 Kotlet Cordon Blue z serem i szynką, podany z pieczonymi ziemniakami                                

i warzywami smażonymi na maśle  
•	 Roladki z kurczaka ze szpinakiem w sosie serowym, podane z kluseczkami 

gnocchi i bukietem warzyw z masłem ziołowym
•	 Karczek marynowany w czerwonym winie - długo pieczony w ciemnym sosie, 

podany z ziemniakami i sałatką z ogórka kiszonego

Deser (do wyboru jedna pozycja)

•	 Puchar lodowy, podany z bitą śmietaną i sezonowymi owocami
•	 Szarlotka z pieca, podana z lodami waniliowymi i ziemią jadalną
•	 Crumble z owocami i gałką lodów waniliowych

Danie główne (do wyboru jedna pozycja)
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•	 Deska wędlin
•	 Deska serów
•	 Koreczki śledziowe
•	 Galareta drobiowa 
•	 Tortille z różnymi nadzieniami
•	 Marynaty z warzyw i grzybów
•	 Sos chrzanowy
•	 Sos tatarski
•	 Smalec wiejski
•	 Pajdy chleba wiejskiego
•	 Do wyboru dwie sałatki:

Zimna płyta (wydawana w formie bufetu)

•	 Tradycyjny żurek na wędzonce z jajkiem i ziemniakami
•	 Kwaśnica na wędzonym żeberku z ziemniakami

Pierwsze danie gorące (do wyboru jedna pozycja)

1. Mix sałat z papryką, oliwkami, cebulą i pomidorami, posypany serem typu 
feta z sosem vinegrette 

2. Mix sałat z serem camembert, pomidorkami koktajlowymi i owocami        
granatu z malinowym kremem balsamicznym 

3. Mix sałat z bryndzą, pomarańczą i karmelizowanymi orzechami włoskimi                   
ze słodką nutą marmolady różanej

4. Sałata rzymska z grillowanym kurczakiem, pomidorkami koktajlowymi, 
boczkiem, parmezanem i grzankami z sosem śmietanowo - majonezowym

5. Sałata pekińska z ananasem, kurczakiem i kukurydzą z delikatnym sosem 
śmietanowym

6. Tradycyjna sałatka jarzynowa
7. Sałatka z tuńczykiem, serem Królewskim, makaronem, oliwkami i kukurydzą                      

z sosem śmietanowo - majonezowym

Napoje – bez ograniczeń
Soki owocowe, woda, Pepsi, 7up, Mirinda
Kawa z ekspresu, herbata

•	 Aromatyczny barszcz czerwony, podany z krokietem mięsnym
•	 Boeuf Stroganow, podany z grzanką ziołową
•	 Bigos gotowany z czerwonym winem i suszonymi śliwkami, podany z grzanką                           

ziołową

Drugie danie gorące 
wydane w kociołku lub serwowane do stolików (do wyboru jedna pozycja)
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Wesele 
liliowe
Powitanie
Młodej Pary: chlebem i solą
Gości: tradycyjnie winem musującym 
lub po góralsku wiśniówką

Przystawka (do wyboru jedna pozycja)

•	 Dwukolorowe carpaccio z buraka z rukolą, serem kozim, orzechami włoskimi                         
i malinowym kremem balsamicznym

•	 Pasztet z królika z migdałami, podany na ziołowej grzance z konfiturą z jarzębiny
•	 Marynowane plastry z indyka, podane na chrupiącej sałacie z sosem z owoców 

leśnych

Zupa (do wyboru jedna pozycja)

•	 Wiejski rosół, gotowany na trzech mięsach z lanymi kluseczkami
•	 Aksamitny krem borowikowy z groszkiem ptysiowym i kleksem kwaśnej 

śmietany
•	 Francuska zupa cebulowa z parmezanem i chrupiącą grzanką
•	 Krem z palonej, czerwonej papryki  z serkiem śmietankowym
•	 Tradycyjne Consomme z mięsnymi kluseczkami

Danie główne (do wyboru jedna pozycja)

•	 Tradycyjny kotlet schabowy z kością, podany z ziemniakami i kapustą zasmażaną
•	 Kotlet De Vollaile z masłem, podany z ziemniakami z koperkiem i surówką z pora
•	 Kotlet Cordon Blue z serem i szynką, podany z pieczonymi ziemniakami                                      

i warzywami smażonymi na maśle  
•	 Roladki z kurczaka ze szpinakiem w sosie serowym, podane z kluseczkami 

gnocchi i bukietem warzyw z ziołowym masełkiem
•	 Karczek marynowany w czerwonym winie – długo pieczony w ciemnym sosie, 

podany z ziemniakami i sałatką z ogórka kiszonego
•	 Filet z indyka nadziewany orzechami włoskimi i żurawiną, podany z sosem 

serowym, ziemniakami i miksem sałat
•	 Tradycyjna rolada wołowa z boczkiem i ogórkiem kiszonym, podana z kluskami 

śląskimi i modrą kapustą

Uroczysty obiad powitalny
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Deser (do wyboru jedna pozycja)

•	 Polędwiczki wieprzowe w sosie z koziego sera, podane z kopytkami                       
i karmelizowaną marchewką baby

•	 Stek ze schabu z duszoną cebulą i pieczarkami, podany z talarkami 
ziemniaczanymi i surówką z czerwonej kapusty

•	 Filet z kurczaka z pieca w sosie tymiankowym, podany z sufletem 
ziemniaczanym i kwaśną śmietaną w ogórku 

•	 Panierowany kurczak nadziewany mozzarellą, podany z talarkami 
ziemniaczanymi i salsą z pomidorów i bazylii

Uroczysta kolacja (do wyboru jedna pozycja)

•	 Puchar lodowy, podany z bitą śmietaną i sezonowymi owocami
•	 Szarlotka z pieca, podana z lodami waniliowymi i ziemią jadalną
•	 Suflet czekoladowy na musie jagodowym z ziemią jadalną, podany                             

z sorbetem malinowym
•	 Crumble z owocami, podane z gałką lodów waniliowych
•	 Strudel z jabłkami na ciepło, podany na sosie angielskim

•	 Deska wędlin
•	 Deska serów
•	 Koreczki śledziowe 
•	 Galareta drobiowa
•	 Wytrawne babeczki z ciasta kruchego i francuskiego z dwoma nadzieniami:                                      

serowym i z wątróbką gęsią
•	 Tortille z różnymi nadzieniami
•	 Tradycyjna sałatka jarzynowa
•	 Marynaty z warzyw i grzybów
•	 Sos chrzanowy
•	 Sos tatarski
•	 Smalec wiejski
•	 Pajdy chleba wiejskiego

Zimna płyta (wydawana w formie bufetu) 
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Napoje – bez ograniczeń

Soki owocowe, woda, Pepsi, 7up, Mirinda
Kawa z ekspresu, herbata

1. Mix sałat z papryką, oliwkami, cebulą i pomidorami, posypany serem typu feta              
z sosem vinegrette 

2. Mix sałat z serem camembert, pomidorkami koktajlowym i owocami granatu                              
z malinowym kremem balsamicznym 

3. Mix sałat z kozim serem, pomidorem, marynowaną gruszką i prażonymi 
orzechami z dodatkiem sosu vinegrette

4. Mix sałat z bryndzą, pomarańczą i karmelizowanymi orzechami włoskimi                      
ze słodką nutą marmolady różanej

5. Sałata rzymska z grillowanym kurczakiem, pomidorkami koktajlowymi, 
boczkiem, parmezanem i grzankami z sosem śmietanowo - majonezowym

6. Sałata pekińska z ananasem, kurczakiem i kukurydzą z delikatnym sosem 
śmietanowym

7. Sałatka z tuńczykiem, serem Królewskim, makaronem, oliwkami i kukurydzą                
z sosem śmietanowo - majonezowym

•	 Aromatyczny barszcz czerwony, podany z krokietem mięsnym
•	 Boeuf Stroganow, podany z grzanką ziołową
•	 Tradycyjny żurek na wędzonce z jajkiem i ziemniakami
•	 Kwaśnica na wędzonym żeberku z ziemniakami
•	 Bigos gotowany z czerwonym winem i suszonymi śliwkami, podany z grzanką 

ziołową

Danie gorące (do wyboru jedna pozycja)

•	 Do wyboru trzy sałatki:
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Powitanie
Młodej Pary: chlebem i solą
Gości: tradycyjnie winem musującym lub po góralsku wiśniówką

Przystawka (do wyboru jedna pozycja)
•	 Pieczony rostbef marynowany w czerwonym winie, podany na mixie sałat                             

z delikatnym sosem vinegrette
•	 Dwukolorowe carpaccio z buraka z rukolą, serem kozim, orzechami włoskimi                            

i malinowym kremem balsamicznym
•	 Pasztet z królika z migdałami, podany na ziołowej grzance z konfiturą z jarzębiny
•	 Roladki z łososia i szpinaku, podane na chrupiącej sałacie
•	 Marynowane plastry z indyka, podane na chrupiącej sałacie z sosem z owoców 

leśnych
•	 Roladki z cukinii z serem ricotta, szpinakiem i parmezanem, podane z pesto                            

z suszonych pomidorów
•	 Carpaccio z polędwicy wołowej z rukolą, kaparami i parmezanem, podane                          

z kremowym sosem musztardowo - balsamicznym

 Zupa (do wyboru jedna pozycja)

•	 Wiejski rosół, gotowany na trzech mięsach z lanymi kluseczkami
•	 Aksamitny krem borowikowy z groszkiem ptysiowym i kleksem kwaśnej śmietany
•	 Francuska zupa cebulowa z parmezanem i chrupiącą grzanką
•	 Krem z palonej czerwonej, papryki z serkiem śmietankowym
•	 Tradycyjne Consomme z mięsnymi kluseczkami
•	 Krem z polskich pomidorów, podany z pesto rzodkiewkowym i ziołową grzanką

 Uroczysty obiad (do wyboru jedna pozycja)

Uroczysty obiad powitalny
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•	 Łosoś z pieca marynowany w pomarańczy, skropiony salsą verde, podany                            
z tradycyjną zapiekanką ziemniaczaną gratin i mixem sałat z sosem vinegrette

•	 Pierś z kaczki w sosie morelowym, podana z kluskami śląskimi i purée z kapusty 
czerwonej

•	 Tradycyjny kotlet schabowy z kością, podany z ziemniakami i kapustą zasmażaną
•	 Kotlet De Vollaile z masłem, podany z ziemniakami z koperkiem i surówką z pora
•	 Kotlet Cordon Blue z serem i szynką, podany z pieczonymi ziemniakami                             

i warzywami smażonymi na maśle 
•	 Roladki z kurczaka ze szpinakiem w sosie serowym, podane z kluseczkami 

gnocchi i bukietem warzyw z ziołowym masełkiem
•	 Karczek marynowany w czerwonym winie – długo pieczony w ciemnym sosie, 

podany z ziemniakami i sałatką z ogórka kiszonego
•	 Filet z indyka nadziewany orzechami włoskimi i żurawiną, podany                                     

z sosem serowym, ziemniakami i miksem sałat
•	 Tradycyjna rolada wołowa z boczkiem i ogórkiem kiszonym,                                      

podana z kluskami śląskimi i modrą kapustą

Wesele 
szafirowe



•	 Cielęcina w sosie grzybowym, podana z ziemniakami z koperkiem i fasolką                      
szparagową

•	 Konfitowane udko gęsie, podane z sosem wiśniowym, knedlami ziemniaczanymi                     
i modrą kapustą

•	 Polędwiczki wieprzowe w sosie z koziego sera, podane z kopytkami                          
i karmelizowaną marchewką baby

•	 Stek ze schabu z duszoną cebulką i pieczarkami, podany z talarkami                           
ziemniaczanymi i surówką z czerwonej kapusty

•	 Filet z kurczaka z pieca w sosie tymiankowym, podany z sufletem                              
ziemniaczanym i kwaśną śmietaną w ogórku 

•	 Panierowany kurczak nadziewany mozzarellą, podany z talarkami                                 
ziemniaczanymi i salsą z pomidorów i bazylii

•	 Tradycyjna rolada wołowa z boczkiem i ogórkiem kiszonym, podana z kluskami             
śląskimi i modrą kapustą

Uroczysta kolacja (do wyboru jedna pozycja)

•	 Deska wędlin
•	 Deska serów
•	 Koreczki śledziowe 
•	 Galareta drobiowa
•	 Wytrawne babeczki z ciasta kruchego i francuskiego z trzema nadzieniami:                       

serowym, z wątróbką gęsią i z wędzonym łososiem
•	 Tortille z różnymi nadzieniami
•	 Tradycyjna sałatka jarzynowa
•	 Sałatka z tuńczykiem, serem Królewskim, makaronem, oliwkami i kukurydzą                           

z sosem śmietanowo - majonezowym
•	 Marynaty z warzyw i grzybów
•	 Sos chrzanowy
•	 Sos tatarski
•	 Smalec wiejski
•	 Pajdy chleba wiejskiego

Zimna płyta (wydawana w formie bufetu)
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Deser (do wyboru jedna pozycja)
•	 Puchar lodowy, podany z bitą śmietaną i sezonowymi owocami
•	 Szarlotka z pieca, podana z lodami waniliowymi i ziemią jadalną
•	 Suflet czekoladowy na musie jagodowym, podany z sorbetem malinowym
•	 Crumble z owocami, podane z gałką lodów waniliowych
•	 Gruszka gotowana w czerwonym winie, podana z lodami waniliowymi i sosem 

karmelowym
•	 Strudel z jabłkami na ciepło, podany na sosie angielskim
•	 Lodowy nugat z bakaliami, podany z sosem malinowym



Napoje – bez ograniczeń

Soki owocowe, woda, Pepsi, 7up, Mirinda
Kawa z ekspresu, herbata

1. Mix sałat z papryką, oliwkami, cebulą  i pomidorami, posypany                         
serem typu feta z sosem vinegrette 

2. Mix sałat z serem camembert, pomidorkami koktajlowymi                                
i owocami granatu z malinowym kremem balsamicznym 

3. Mix sałat z kozim serem, pomidorem, marynowaną gruszką i prażonymi 
orzechami z dodatkiem sosu vinegrette

4. Mix sałat z bryndzą, pomarańczą i karmelizowanymi orzechami włoskimi                    
ze słodką nutą marmolady różanej

5. Sałata rzymska z grillowanym kurczakiem, pomidorkami koktajlowymi, 
boczkiem, parmezanem i grzankami z sosem śmietanowo-majonezowym

6. Sałata pekińska z ananasem, kurczakiem i kukurydzą z delikatnym sosem 
śmietanowym

•	 Boeuf Stroganow, podany z grzanką ziołową
•	 Tradycyjny żurek na wędzonce z jajkiem i ziemniakami
•	 Bigos gotowany z czerwonym winem i suszonymi śliwkami, podany z grzanką                    

ziołową

Pierwsze danie gorace (do wyboru jedna pozycja)

•	 Tradycyjny żurek na wędzonce z jajkiem i ziemniakami
•	 Kwaśnica na wędzonym żeberku z ziemniakami
•	 Aromatyczny barszcz czerwony, podany z krokietem mięsnym

Drugie danie gorące 
(do wyboru jedna pozycja, może być wydane w kociołku lub serwowane)

•	 Do wyboru dwie sałatki:

150 g ciast/osobę 
Mix różnych ciast ustawionych na bufecie (mini pączki, mini ptysie, ciasta:                                     
biszkoptowe, jogurtowe, owocowe, czekoladowe, orzechowe, serowo-makowe) 

Słodki bufet
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Podawane na bufecie w kociołku o pojemności 8 litrów 
lub serwowane gościom do stołów
•	 Boeuf Stroganow, podany z grzankami ziołowymi
•	 Tradycyjny żurek na wędzonce z jajkiem i ziemniakami
•	 Kwaśnica na wędzonym żeberku z ziemniakami
•	 Bigos gotowany z czerwonym winem  i suszonymi śliwkami,                                   

podany z grzankami ziołowymi

Cena: 250 PLN/kociołek 8 l
           12 PLN/osobę przy opcji serwowanej

Regionalny stół suto zastawiony tradycyjnymi wiejskimi specjałami, m.in.: 
pieczone mięsa, pasztety, wiejskie kiełbasy, salceson, kaszanka, sery regionalne, 
sos chrzanowy z jajkiem, sos tatarski, ogórki kiszone, pajdy chleba wiejskiego 
25 kg
Cena: 2000 PLN

Gorące Danie

Oferta
dodatkowa

Wiejska Zagroda 

Pieczone prosię faszerowane jabłkami

30 sztuk tradycyjnych domowych pierogów  z nadzieniem mięsnym lub ruskim, 
okraszonych cebulką 
Cena: 50 PLN

Micha zasmażanych pierogów

około 30 kg
Cena: 1900 PLN

Pieczony udziec wieprzowy
3-6 kg
Cena: 85 PLN/kg
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Wielkie grillowanie (do 3 godzin)

25 kg pysznych grillowych specjałów: karczek marynowany w ziołach, 
kiełbasa tradycyjna,  kiełbasa biała ślimaczki, kaszanka, podudzia 
z kurczaka, filety drobiowe, ziemniaki z grilla, pajdy chleba, masło ziołowe, masło 
czosnkowe, ogórki kiszone, sosy: ketchup, musztarda, chrzan, sos tatarski
Cena: 2000 PLN

lub

Dodatki węglowodanowe do dania głównego

cena dotyczy jednej wybranej pozycji
1 półmisek = 1,5kg dodatków  (na około 10 osób)

•	 Ziemniaki z wody (czerwiec – sierpień)
•	 Purée ziemniaczane (wrzesień - maj) 
•	 Kluski śląskie
•	 Kopytka
•	 Frytki
•	 Opiekane ziemniaki
•	 Talarki ziemniaczane

Cena: 60 PLN

Dodatki warzywne do dania głównego 

cena dotyczy jednej wybranej pozycji
1 półmisek dodatków  (na około 10 osób)

•	 Mix sałat z warzywami i sosem vinegrette – 1 kg
•	 Mizeria z koperkiem – 1,5 kg
•	 Buraczki zasmażane - 1,5 kg
•	 Zestaw surówek – 1,5 kg
•	 Mini marchewki – 1,5 kg
•	 Fasolka szparagowa z bułką tartą – 1,5 kg
•	 Surówka Coleslaw – 1,5 kg

Cena: 80 PLN

Cena: 15 PLN/osobę przy rezygnacji z uroczystej kolacji
20 PLN/osobę przy rezygnacji z pierwszego lub drugiego dania gorącego.

Grill z uwagi na biesiadny charakter posiłku odbywa się w ogrodzie. Dania z grilla 
nie są serwowane do stolików przez naszą obsługę. Grill jest obsługiwany przez 
kucharza, który dogląda grilla i serwuje dania przez cały okres wielkiego grillowania. 



Słodka zagroda

Cudowny stół w stylu rustykalnym, pełen słodkości przywołujących dziecięce 
wspomnienia.

W cenie: 3 sztuki ciast lub deserów/osobę (do wyboru 10 pozycji):

sernik wiedeński lub sernik New York z karmelem, brownie czekoladowe z jagodami, 
tarta czekoladowa, tarta cytrynowa, tarta malinowa, mini babeczki (3 rodzaje), 
mus w kształcie ciasteczka, mini beza Pavlova, mini ptysie z czekoladą, tartaletki 
z kremem patissiere i owocami, mini desery w kubeczkach (2 rodzaje), cake pops 
(2 smaki ), makaroniki  (2 smaki)

+ na stole (niezależnie od ilości osób): 1 kg kruchych ciasteczek i 0,5 kg bezików

Stół oraz słodkości udekorowane w kolorystyce wesela.

Cena: 25 PLN/osobę

Słodkie paczki dla gości

Zapakowane w kartonowe pudełka w kolorze eco lub białym
2 porcje ciasta (sernik New York z karmelem, brownie czekoladowe z jagodami) 
+ 2 tartaletki z creme patissiere i owocami + 6 szt. kruchych ciasteczek
Cena: 28 PLN/osobę
4 porcje ciasta do wyboru z oferty słodkiej zagrody 
+ 6 szt. kruchych ciasteczek 
Cena: 36 PLN/osobę 

Tort weselny

Torty wykonany z najlepszej jakości naturalnych składników, bez sztucznych półproduktów.
W cenie tortu standardowa dekoracja (owoce, beziki, napis),
każdorazowo indywidualnie ustalana z Państwem Młodym.

Oferujemy możliwość udziału w bezpłatnej degustacji tortu połączonej z degustacją menu 
weselnego.

Koszt tortu weselnego uzależniony jest od liczby porcji.

Torty podzielone są na 2 kategorie cenowe:
Śmietankowa moc owoców, Kremowe Love, Letnia Świeżość, Czekoladowe Marzenie, 

Karmelowa Słodycz, Rafaello
Cena: 10 PLN/porcja

Bambolada, Słodki Orzech, Malinowo-czekoladowa Radość, Oreo
Cena: 12 PLN/porcja
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Owocowy raj

25 kg 
Bufet świeżych owoców (banany, kiwi, winogrona, jabłka, pomarańcze, 

ananasy oraz sezonowo: czereśnie, śliwki, melony, arbuzy, gruszki, truskawki) 
urozmaicony owocowymi galaretkami podanymi w swojskich mini słoiczkach

Cena: 1000 PLN

Lemoniadowe Love

(4 x 5 l)
Cztery wielkie słoje napełnione orzeźwiającymi lemoniadami ze świeżych owoców 

(rabarbarowo-cytrynowa, cytrynowo-pomarańczowa, cytrynowo-miodowa z imbirem, 
malinowa z miętą). Lemoniady podane w formie bufetu wraz z dedykowanymi słoikami, 

szklankami i kolorowymi słomkami
Cena: 800 PLN

Piwo lane

Beczka piwa Tyskie Gronie 50 l – 500 PLN
Beczka piwa Tyskie Gronie 30 l – 300 PLN

Cena dotyczy każdej rozpoczętej beczki

Przystawki
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Pieczony rostbef marynowany w czerwonym winie, podany na mixie sałat z delikatnym sosem 
vinegrette lub remoulade – 22 PLN/osobę.

Dwukolorowe carpaccio z buraka, podane z rukolą, kozim serem, orzechami włoskimi 
i malinowym kremem balsamicznym – 20 PLN/osobę.

Pasztet z królika z migdałami, podany na ziołowej grzance z konfiturą z jarzębiny 
– 22 PLN/osobę.

Roladki z łososia i szpinaku, podane na chrupiącej grzance – 23 PLN/osobę.
Marynowane plastry kurczaka, podane na mixie sałat z sosem z owoców leśnych 

– 20 PLN/osobę.
Marynowane plastry z indyka, podane na chrupiącej sałacie z żurawiną – 21 PLN/osobę.

Tradycyjne bruschetty z suszonymi pomidorami zapiekane z serem mozzarella – 21 PLN/osobę.
Roladki z cukinii z serem ricotta, szpinakiem i parmezanem, podane na pesto 

z suszonych pomidorów – 23 PLN/osobę.
Carpaccio z polędwicy wołowej z rukolą, kaparami i parmezanem, podane z kremowym sosem 

musztardowo - balsamicznym – 23 PLN/osobę.



www.skansensmakow.pl

Skansen Smaków
Cholerzyn 424, 32-060 Liszki

Ważne informacje

•	 Karczma jest klimatyzowana
•	 W przypadku braku dostawy prądu dysponujemy agregatem prądotwórczym

•	 Wesela do 120 osób możemy zorganizować na jednym poziome naszej Karczmy. Wesela 
powyżej 120 osób odbywają się na dwóch poziomach

•	 Pobieramy dodatkową opłatę za wymianę dań pomiędzy rożnymi menu: 
zamiana dania z menu szarotkowego na danie menu liliowego lub dania z menu liliowego                    

na danie z menu szafirowego – dopłata 20 PLN/os, 
zamiana dania z menu szarotkowego na danie z menu liliowego – dopłata 30 PLN/os

•	 Wszystkie dania gorące serwowane są przez obsługę restauracji bezpośrednio Gościom                 
do stolików

•	 Zimna płyta, napoje gazowane oraz ciasta podawane są w formie bufetu
•	 Soki owocowe oraz woda serwowana jest bezpośrednio na stoły

•	 Udzielamy rabat na uczestnictwo dzieci w przyjęciu weselnym: dzieci do lat 3 biorą udział 
w przyjęciu gratis (bez świadczeń), dzieci w wieku 3-12 lat  płacą 50 % ceny wybranego menu 
•	 Państwu Młodym po podpisaniu umowy przysługuje darmowa degustacja dań weselnych: 

dwie zupy, dwa drugie dania i pojednej pozycji z każdej gorącej kolacji

12 357 10 06, 692 489 901        marketing@skansensmakow.pl


