
 

 
 

Oferta na wesele 
 

Wesele to bardzo szczególny dzień. Organizując tę uroczystość w naszej restauracji 
 mogą być Państwo pewni, iż zarówno Młoda Para jak i Jej Goście zapamiętają  

ten dzień jako wspaniałe wydarzenie. 
Stylowy wystrój sal, doskonała kuchnia i wzorowa obsługa sprawią, że przyjęcie 
zorganizowane w naszej restauracji dostarczy miłych i niezapomnianych wrażeń. 

 
Przygotowaliśmy dla Państwa ofertę weselną, która zawiera wszystkie elementy 

potrzebne do realizacji wspaniałego przyjęcia. 
 
 

 
 
 

GOSPODA POD MŁYNEM chętnie udzieli dodatkowych informacji  

pod numerami telefonu: 606-330-000 lub (22) 855-07-01 

adresem mailowym: gospoda@gospodapodmlynem.pl 

lub na miejscu w restauracji na Ursynowie, na ul. Wiolinowej 14 
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MENU I 
NA POCZĄTEK 

Powitanie chlebem i solą 

Wzniesienie toastu winem musującym 
 

ZUPA (serwowana) 

Rosół z makaronem 
 

DANIE GŁÓWNE (serwowane) 

Tradycyjny kotlet schabowy, podawany z ziemniakami opiekanymi  

i kapustą zasmażaną 
 

ZIMNY BUFET (na stole lub na bufecie bocznym) 

Wędliny i mięsa pieczone 

Wybór pasztetów 

Rolada z kurczaka z pistacjami 

Jajka faszerowane 

Deski serów z owocami i orzechami 

Rolada z sandacza i łososia w galarecie 

Śledź po polsku z cebulką w oleju 

Sałata z fetą i oliwkami, w dressingu ziołowym 

Sałata z gruszką, serem pleśniowym i orzechami włoskimi w dressingu miodowym 

Sałatka jarzynowa 
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DODATKI (na stole lub na bufecie bocznym) 

Smalec własnego wyrobu 

Ogórki kiszone 

Chrzan, ćwikła, marynaty 

Wybór pieczywa 
 

BUFET DESEROWY (na stole lub na bufecie bocznym) 

Półmiski ciast własnego wypieku (szarlotka, sernik, rolada makowa, keks,  
babeczki z owocami) 

Półmiski świeżych owoców sezonowych, krojonych w plastry 
 

GORĄCY BUFET (na bufecie bocznym) 

Żeberka w sosie bbq 

Pierś z kurczaka w sosie kurkowym 

Grillowane polędwiczki wieprzowe w sosie myśliwskim 

Makaron penne z warzywnym ratatouille i parmezanem 

Ziemniaki pieczone z czosnkiem w ziołach 

Warzywa z wody z masłem rozmarynowym  
 

PO PÓŁNOCY (serwowany) 

Barszczyk czerwony z pasztecikiem z kapustą i grzybami 
 

Cena Menu I – 238 zł od osoby 
Dodatkowo do rachunku końcowego doliczony zostanie serwis 10% 

 
*Menu ma charakter przykładowy, może być modyfikowane 
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MENU II 
NA POCZĄTEK 

Powitanie chlebem i solą 

Wzniesienie toastu winem musującym 
 

ZUPA (serwowana) 

Krem z pomidorów z dodatkiem śmietany i świeżej bazylii 
 

DANIE GŁÓWNE (serwowane) 

Zrazy wołowe zawijane w sosie pieczeniowym podawane z kopytkami i surówką  

z czerwonej kapusty 
 

DESER (serwowany) 

Szarlotka podana na ciepło z kulką lodów i bitą śmietaną 
 

ZIMNY BUFET (na stole lub na bufecie bocznym) 

Wędliny i mięsa pieczone 

Wybór pasztetów 

Rolada z kurczaka z pistacjami 

Jajka faszerowane 

Deski serów z owocami i orzechami 

Rolada z sandacza i łososia w galarecie 

Śledź po polsku z cebulką w oleju 

Sałata z fetą i oliwkami, w dressingu ziołowym 

Sałata z gruszką, serem pleśniowym i orzechami włoskimi w dressingu miodowym 

Sałatka jarzynowa 
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DODATKI (na stole lub na bufecie bocznym) 

Smalec własnego wyrobu 

Ogórki kiszone 

Chrzan, ćwikła, marynaty 

Wybór pieczywa 
 

BUFET DESEROWY (na stole lub na bufecie bocznym) 

Półmiski ciast własnego wypieku (szarlotka, sernik, rolada makowa, keks,  
babeczki z owocami) 

Półmiski świeżych owoców sezonowych, krojonych w plastry 
 

DANIE GORĄCE (na półmiskach na stole) 

Pierogi z mięsem 
Pierogi z kapustą i grzybami 

Pierogi ruskie 
Barszczyk czerwony (serwowany) 

 

PO PÓŁNOCY (serwowana) 

Zupa gulaszowa 
 

 

Cena Menu II – 251 zł od osoby 
Dodatkowo do rachunku końcowego doliczony zostanie serwis 10% 

 
*Menu ma charakter przykładowy, może być modyfikowane 
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MENU III 
NA POCZĄTEK 

Powitanie chlebem i solą 

Wzniesienie toastu winem musującym 
 

ZUPA (serwowana) 

Staropolski żur z kiełbasą i jajkiem podawany w chlebie 
 

DANIE GŁÓWNE (serwowane) 

Grillowane polędwiczki wieprzowe w sosie borowikowym, podawane z ziemniakami 

opiekanymi i warzywami pieczonymi z oliwą 
 

DESER (serwowany) 

Deser kawowo-bezowy z sosem wiśniowym 
 

ZIMNY BUFET (na stole lub na bufecie bocznym) 

Wędliny i mięsa pieczone 
Wybór pasztetów 

Rolada z kurczaka z pistacjami 
Jajka faszerowane 

Deski serów z owocami i orzechami 
Rolada z sandacza i łososia w galarecie 

Śledź po polsku z cebulką w oleju 
Sałata z fetą i oliwkami, w dressingu ziołowym 

Sałata z gruszką, serem pleśniowym i orzechami włoskimi w dressingu miodowym 
Sałatka jarzynowa 
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DODATKI (na stole lub na bufecie bocznym) 

Smalec własnego wyrobu 

Ogórki kiszone 

Chrzan, ćwikła, marynaty 

Wybór pieczywa 
 

BUFET DESEROWY (na stole lub na bufecie bocznym) 

Półmiski ciast własnego wypieku (szarlotka, sernik, rolada makowa, keks,  
babeczki z owocami) 

Półmiski świeżych owoców sezonowych, krojonych w plastry 
 

GORĄCY BUFET (na bufecie bocznym) 

Pieczone pałki z kurczaka w sosie sweet chilli 

Pieczona karkówka w sosie z zielonego pieprzu 

Dorsz w sosie cytrynowym 

Tagiatelle z kurkami 

Ziemniaki pieczone z czosnkiem w ziołach 

Warzywa z wody z masłem rozmarynowym  
 

PO PÓŁNOCY (serwowany) 

Kwaśnica na wędzonce 
 

Cena Menu III – 264 zł od osoby 
Dodatkowo do rachunku końcowego doliczony zostanie serwis 10% 

 
*Menu ma charakter przykładowy, może być modyfikowane 
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NAPOJE I ALKOHOL 
Wersja I 

NAPOJE PŁATNE WEDŁUG SPOŻYCIA 

Soki owocowe - 20 zł /litr 
Coca-Cola – 20 zł /litr 

Woda mineralna niegazowana z cytryną – 16 zł /litr 
Kawa, herbata (z zaparzaczy) bez ograniczeń - 10 zł za osobę 

Wino musujące Napoli 0,75l – 55 zł /but. 
Prosecco Cavazza 0,75l – 75 zł /but. 

Wino białe Arnaud de Villeneuve Blanc – 78 zł /litr 
Wino czerwone Arnaud de Villeneuve Rouge – 78 zł /litr 

Wódka Żołądkowa Czysta de Luxe - 59 zł /but. 
Wódka Wyborowa 0,5 litra – 69 zł /but. 

Wódka Finlandia 0,5l - 79 zł /but. 
Piwo Miłosław z beczki 0,5litra – 14 zł 

 

Wersja II 
OPEN BAR 

Soki owocowe (pomarańczowy, grejfrutowy, jabłkowy) – bez ograniczeń 
Coca-Cola – bez ograniczeń 

Woda mineralna niegazowana z cytyną – bez ograniczeń 
Kawa, herbata (z zaparzaczy) - bez ograniczeń 

Wódka Żołądkowa Czysta de Luxe – bez ograniczeń 
Wino białe Arnaud de Villeneuve Blanc – bez ograniczeń 

Wino czerwone Arnaud de Villeneuve Rouge – bez ograniczeń 
Piwo Miłosław z beczki – bez ograniczeń 

Cena open baru wynosi 140 zł (razem z VAT) od osoby za 6 godzin 
Każda następna godzina jest dodatkowo płatna 25 zł za osobę 

Dodatkowo do rachunku końcowego doliczony zostanie serwis 10% 
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Wersja III 
OPEN BAR NA NAPOJE BEZALKOHOLOWE 

Soki owocowe (pomarańczowy, grejfrutowy, jabłkowy) – bez ograniczeń 

Coca-Cola – bez ograniczeń 

Woda mineralna niegazowana z cytyną – bez ograniczeń 

Kawa, herbata (z zaparzaczy) - bez ograniczeń 

Cena open baru wynosi 50 zł (razem z VAT) od osoby za 6 godzin 
Każda następna godzina jest dodatkowo płatna 10 zł za osobę 

Dodatkowo do rachunku końcowego doliczony zostanie serwis 10% 
 

 

 

 

DODATKOWO OFERUJEMY 
• Kącik wiejski (minimalne zamówienie 30 os.) - 45 zł za osobę 

(w tym: szynka, kaszanka swojska gryczana, pasztetowa, kiełbasa chłopska, kiełbasa jałowcowa, 
kiełbasa wiejska, salceson, baleron) 
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• Tort weselny śmietanowy z owocami – 12,50 zł /porcja 
(Jasny biszkopt, bita śmietana, owoce) 

• Tort weselny czekoladowy z brzoskwiniami – 14,50 zł /porcja 
(Jasny biszkopt o aromacie pomarańczy, mus czekoladowy, brzoskwinie) 

• Tort weselny czekoladowy z wiśniami – 14,50 zł /porcja 
(Ciemny biszkopt, mus czekoladowy, wiśnie) 

• Raca na tort duża (25 cm) - 10 zł /szt. 

• Kwiaty na tort – wyceniamy indywidualnie 
Torty podajemy w całości, następnie są krojone przez kelnera. 

Minimalne zamówienie wynosi 12 porcji 
 
 
 
 

OPRAWA MUZYCZNA 
• DJ – 450 zł /godz. (minimalne zamówienie wynosi 5 godzin) 

• Zespół muzyczny - 550 zł /godz. (minimalne zamówienie wynosi 4 godziny) 

 



UMOWA 
 

zawarta w dniu …………………... w Warszawie pomiędzy: 
 
imię i nazwisko: …………………… 
adres zamieszkania: …………………… 
telefony kontaktowe: ……………………... 
zwanym w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM 
a 
„Gospodą pod Młynem“ Małgorzata Podsiadło, ul. Wiolinowa 14, 02-785 Warszawa, 
zwaną w dalszej części umowy GOSPODĄ. 

§ 1 
Zamawiający zleca a Gospoda przyjmuje do wykonania organizację wesela w dniu ………………… od 
godz ………… do godz ………… 

§ 2 
Zamawiający ustali menu w dniu podpisania umowy. Stanowić będzie ono załącznik nr 1 do niniejszej 
umowy. Przy wycenie menu obowiązywać będą ceny z dnia podpisania umowy. 

§ 3 
Menu może być modyfikowane przez Zamawiającego najpóżniej do 10 dnia poprzedzającego wesele. 
Ceny potraw wprowadzonych do menu będą takie jakie obowiązywać będą w dniu modyfikacji menu. 
Modyfikacje te będą stanowiły aneksy do niniejszej umowy. 

§ 4 
Przyjęcie organizowane będzie dla ………… osób. Ostateczną liczbę osób Zamawiający zobowiązuje się 
podać Gospodzie najpóźniej 7 dni przed weselem i za taką liczbę gości Zamawiający zobowiązuje się 
zapłacić pełną kwotę, również w przypadku gdy liczba gości będzie mniejsza. Jeżeli lokal ma być 
zamknięty dla gości z zewnątrz wartość menu (bez alkoholu i bez serwisu kelnerskiego) nie może być 
mniejsza niż 8 000 zł. 

§ 5 
Gospoda zobowiązuje się do świadczeń na rzecz Zamawiającego wynikających z załącznika nr 2 
sporządzonego do niniejszej umowy. 

§ 6 
Zamawiający zobowiązuje się do opłacenia poczęstunku osób zatrudnionych przez Zamawiającego na 
sali do obsługi wesela (np. fotograf, operator, DJ, orkiestra). Wysokość opłaty za każdą osobę wynosi tyle 
samo ile wynosi opłata za dorosłego uczestnika wesela. 

§ 7 
Gospoda nie przewiduje możliwości wnoszenia własnego jedzenia (w tym tortów i wypieków). 

§ 8 
Zamawiający zobowiązuje się do opłacenia wesela w 3 bezzwrotnych częściach: 

a) pierwszej w wysokości …………… (30% wartości umowy - warunek rezerwacji terminu) w 
dniu podpisania umowy, 

b) drugiej w wysokości …………… (do 50% wartości umowy) najpóźniej do dnia …………… 
(2 miesiące przed terminem wesela) 

c) trzeciej, w wysokości wartości umowy pomniejszonej o wartość zadatków, najpóźniej w 
przeddzień wesela. 

§ 9 
Administratorem Państwa danych, zawartych w niniejszej umowie, jest Gospoda. Zostaną one usunięte z 
bazy a umowa zniszczona w ciągu 30 dni po zrealizowaniu powyższego zlecenia. Podpisując 
niniejszą umowę wyrażają Państwo na to zgodę. 

 
§ 10 

Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
 

ZAMAWIAJĄCY GOSPODA 
 
 
 



ZAŁĄCZNIK NR 2 
 

do umowy z  Pan…………………….. na organizację wesela w dniu ………………….. 
 
Zamawiający zleca Gospodzie  zorganizowanie: 
 

1) Zamknięcia lokalu ..................................................................................................... 
 

2) Wina musującego na powitanie gości ........................................................................ 
 

3) Powitania chlebem i solą ........................................................................................... 
 

4) Wyboru „woda czy wódka“ ....................................................................................... 
 

5) Ustawienia zimnych przekąsek na bocznym bufecie ................................................ 
 

6) Ustawienia bufetu deserowego na bufecie bocznym ................................................. 
 

7) DJ (w cenie 400 zł za godzinę; min. zamówienie wynosi 5 godzin) ......................... 
 

8) Zespół (w cenie 550 zł za godzinę; min. zamówienie wynosi 4 godzin) .................. 
 

9) Tortu weselnego (o smaku) (w cenie ........... zł za jedną porcję) .............................. 
 

10) Race na tort 25 cm (w cenie 10 zł za 1 racę) ............................................................. 
 

11) Kwiaty na tort ............................................................................................................ 
 

12) Wypożyczenie figurki do tortu zamawianego w Gospodzie ..................................... 
 

..... 
 

..... 
 

..... 
 

..... 
 

..... 
 

..... 
 

..... 
 

..... 
 

..... 
 

..... szt 
 

..... szt 
 

..... 
 
 

. 
UWAGI DODATKOWE 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................ 
 
OPŁATA ZA WESELE 

L.p. Data Wartość Forma płatności Podpis Gospody 

     

     

     

 
ZAMAWIAJĄCY GOSPODA 

 


