Oferta Weselna Domu Restauracyjnego Verdi
Szanowni Państwo!
Zapraszamy serdecznie do skorzystania z naszej oferty weselnej i organizacji swojego przyjęcia weselnego
w Domu Restauracyjnym Verdi w Międzybrodziu Bialskim.
Posiadamy dwa rodzaje menu:
Menu Polska Tradycja: 179 zł / os., 199 zł / os., 219 zł / os., 249 zł / os., 269 zł / os., 289 zł / os.
Menu Cztery Pory Roku: 239 zł / os., 269 zł / os., 299 zł / os.
W każdej cenie menu ujęte są:
* Powitanie chlebem i solą
* Aperitif i pierwszy toast (wino musujące)
* Napoje bezalkoholowe bez ograniczeń (kawa, herbata, woda, soki owocowe)
* Winietki na stół / na życzenie
* Tablica informacyjna z rozkładem miejsc dla gości / na życzenie
* Elegancki wystrój stołów żywymi kwiatami
* Apartament dla Nowożeńców
* Osobne menu dziecięce / na życzenie
* Krzesełka dla dzieci, bezpieczna zastawa, jednorazowe śliniaczki
* Zamienne menu dla jaroszy, wegetarian, wegan lub osób na ścisłej diecie
* Wyłączność całego budynku Verdi, parkingu i ogrodu dla jednej Pary Młodej i jej gości weselnych bez opłat dodatkowych
* Profesjonalna obsługa kelnerska
* Koordynacja i pomoc personelu w trakcie przygotowań i podczas przyjęcia
Alkohol weselny:
• Alkohol kupujemy po cenach detalicznych na zlecenie klienta.
lub:
• Pakiet bez limitu: 49 zł / os.: wódka (Pan Tadeusz, Wyborowa, Sobieski, Żubrówka), wino wytrawne białe i czerwone, piwo.
lub:
• Pakiet bez limitu: 59 zł / os.: wódka (Finlandia, Baczewski), wino wytrawne białe i czerwone, piwa.
lub:
• Open Bar: 89 zł / os. (profesjonalna obsługa barmańska i oferta alkoholu bez ograniczeń – wódka: Finlandia lub
Baczewski, wina wytrawne białe i czerwone (włoskie, francuskie, hiszpańskie, amerykańskie i RPA), piwa regionalne
pasteryzowane i niepasteryzowane serwowane bez ograniczeń do stołów oraz 8 drinków na bazie wódki, rumu i whisky
z syropami barmańskimi, szronem, lodem kruszonym i świeżymi ziołami oraz owocami, alkohole kolorowe, wódki,
wina i piwa serwowane w Barze; ostatnie zamówienie do godziny 4.00).
Cały obiekt VERDI na okres wesela jest do dyspozycji tylko jednej PARY MŁODEJ. Nie łączymy imprez weselnych, dbając
o jakość imprezy traktujemy wesele jako najpoważniejsze wyzwanie. Mówiąc wprost za ścianą nie usłyszycie Państwo
drugiego wesela, a w ogrodzie nie napotkacie nieznajomych weselników. Posiadamy 3 klimatyzowane sale weselne,
organizujemy zarówno duże wesela, jak i kameralne przyjęcia.
Dysponujemy 64 miejscami noclegowymi dla gości weselnych w Domu Restauracyjnym Verdi i w naszym ośrodku VERDI
Bungalowy położonym tuż przy obiekcie głównym. Zapewniamy łóżeczka niemowlęce i akcesoria dla małych dzieci.
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Nocleg:
50 zł / os.
Dzieci nie zajmujące osobnego łóżka – gratis.
Łóżeczko i akcesoria dla małych dzieci – gratis.
Bufet śniadaniowy:
25 zł / osoba dorosła
20 zł / dzieci 3–10 lat
Dzieci do lat 3 – gratis
(Pożywne śniadanie lunchowe: świeże pieczywo, kiełbaski na ciepło, sery, twarożki, pasztety, łosoś wędzony, pasty
rybne, wędliny, sery, jogurty, sałaty, orzechy, owoce suszone, sałatka owocowa, muesli, jajecznica na boczku, maśle
lub szynce, omlety, jajka na twardo i miękko, sok pomidorowy, warzywa i owoce sezonowe; kawa, herbata, soki,
woda bez ograniczeń).
Oferujemy Państwu bazę kontrahentów: zespoły muzyczne, Dj-e, limuzyny, usługi transportowe, kwiaciarnie, stylistki,
fryzjerzy, kosmetyczki, wizażystki, jubilerzy, sklepy z odzieżą ślubną i wizytową, gdzie na hasło Verdi otrzymają Państwo
korzystne zniżki.
Na Państwa życzenie zorganizujemy pokaz barmański, pokaz tańca, pokaz laserów, występ kapeli góralskiej,
przedstawienie teatralne, recital, fotobudkę itp.
Organizujemy również śluby cywilne w naszym obiekcie, zarówno plenerowe śluby na malowniczym tarasie, jak i śluby
cywilne w wydzielonej na tę okoliczność sali. Nasze rozwiązania architektoniczne wewnątrz budynku pozwalają na różne
aranżacje sal.
Rabaty i promocje:
• Dzieci do lat 3: gratis; dzieci 3–10 lat: 50%.
• Udzielamy 10% rabatu na wesela sobotnie w miesiącach od listopada do marca.
• Udzielamy 10% rabatu na wesela w piątek i w niedzielę.
• Oferujemy darmowe noclegi (60 miejsc) przy weselach dwudniowych*.
• Udzielamy 10% rabatu na wesela poniedziałek–czwartek i oferujemy do wyboru prezent**:
* darmowe noclegi dla gości weselnych (60 miejsc) / przy weselach powyżej 80 osób dorosłych
lub:
* tygodniowe wczasy z pełnym wyżywieniem dla Pary Młodej w pierwszej połowie czerwca w Ośrodku Wypoczynkowym
Magra Holiday Club nad Bałtykiem (www.magraclub.pl) / przy weselach powyżej 80 osób dorosłych
lub:
* dekoracja ślubu plenerowego na naszym tarasie (krzesła, dekoracja krzeseł, ozdobny ekran, dywan, dwa postumenty
z żywymi kwiatami, ozdobne latarnie i donice, rzutnik i ekran do dyspozycji na sali) / przy weselach powyżej 80 osób
dorosłych.
Zapraszamy do organizacji poprawin klasycznych lub w formie pikniku z grillem, posiadamy przy naszym obiekcie
piękny, drewniany taras nad samym jeziorem.
Poprawiny grillowo-piknikowe już od 89 zł / os.
Oferta atrakcji dodatkowych:
• Tort – 10 zł / os. (jeśli nie jest wliczony w cenę menu)
• Pudełko pamiątkowych ciasteczek VERDI dla każdej pary gości – 15 zł, 20 zł lub 25 zł (jeśli nie jest wliczone w cenę menu)
• Animatorka dla dzieci / od początku wesela do godziny 1.00
(zabawy z chustą, tańce, rysowanie, bańki mydlane, kolorowanki tematyczne, konkursy z nagrodami,
pomoc w karmieniu dzieci młodszych, osobny stół dla dzieci z bezpieczną zastawą dziecięcą) – 700 zł
• Pamiątkowa Księga Weselna – 150 zł (jeśli nie jest wliczona w cenę menu)
• Rzutnik i ekran – 120 zł
* obowiązuje przy zakupie śniadań dla wszystkich gości nocujących oraz MENU POPRAWINOWEGO od 89 zł / osoba
** podwójne rabaty nie dotyczą wesel poniżej 80 osób dorosłych
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