
OFERTA WESELNA

Jedyny taki dzień...

Jedyne takie miejsce...

The Bonerowski Palace***** to luksusowy obiekt idealny na przyjęcie weselne, położony w samym sercu Krakowa. 
Pałac mieści się w zabytkowej, ponad 500 - letniej kamienicy przy Rynku Głównym.

Elegancki wystrój, miła i wykwalifikowana obsługa oraz wyśmienite dania naszego Szefa Kuchni tworzą 
niepowtarzalną atmosferę tego miejsca. Pragniemy uczynić jeden z najpiękniejszych dni w Państwa życiu 
wyjątkowym i pełnym pięknych wspomnień.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w organizacji przyjęć weselnych. Zadbamy o każdy, nawet najdrobniejszy 
szczegół przyjęcia. Współpracujemy z profesjonalnymi dekoratorami i florystami, którzy z sali weselnej potrafią 
stworzyć estetyczne dzieło sztuki. Pomożemy Państwu również w wynajęciu środka transportu na dzień ślubu, 
oferujemy pomoc w organizacji przewozu Gości weselnych. Zatroszczymy się o ceremonię powitalną i to, co 
odgrywa bardzo ważną rolę w dniu wesela - wykwintne menu, a nad całą oprawą wydarzenia od początku do końca 
czuwać będzie koordynator przyjęcia.

Do Państwa dyspozycji oddajemy dwie sale bankietowe - Salę Królewską oraz Książęcą, zlokalizowane na 
pierwszym piętrze kamienicy. Stąd roztacza się wyjątkowy widok na krakowski Rynek Główny i Sukiennice. 
Obie sale mogą komfortowo ugościć do 70 osób przy okrągłych stołach. Układ sali przygotowujemy według Państwa 
sugestii. Istnieje również możliwość organizacji przyjęcia na większą ilość osób na dwóch poziomach Pałacu: w 
salach bankietowych oraz Restauracji Bonerowskiej.  

The Bonerowski Palace***** to także 16 wyjątkowych, luksusowych pokoi i apartamentów, w których Goście 
weselni poczują atmosferę komfortowego pobytu w Królewskim Mieście. Na Państwa życzenie przygotujemy 
specjalną ofertę noclegów na czas wesela. 

Na wszelkie pytania z przyjemnością odpowie pracownik działu Sprzedaży i Marketingu.
Wystarczy zadzwonić pod nr tel. 12 374 13 08/09 lub wysłać zapytanie - mail: sales@palacbonerowski.pl

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty i zapoznania się z trzema rodzajami menu weselnego, przygotowanego 
przez Piotra Bernackiego - naszego słynnego Szefa Kuchni. 
Na Państwa życzenie, jesteśmy otwarci na wszelkie modyfikacje naszych propozycji. 

www.palacbonerowski.pl



PROPOZYCJA MENU - WARIANT I
240 PLN/osoba

PROPOZYCJA MENU - WARIANT II
290 PLN/osoba

PROPOZYCJA MENU - WARIANT III
340 PLN/osoba

MENU I

MENU II

BUFET ZIMNY

BUFET SŁODKI

DANIE CIEPŁE

PROSIMY O WYBÓR JEDNEJ Z DWÓCH OPCJI MENU:

Rozetka drobiowa z oliwkami i szynką parmeńską na 
bukiecie sałat z sosem balsamico 
Krem z leśnych kurek w aromacie trufli
Duszone polędwiczki wieprzowe w sosie 
rozmarynowym z kolorowym puree warzywnym
Gorący strudel gruszkowy z lodami i sosem 
waniliowym

Rolada z łososia i szpinaku z sosem z liści rzodkiewki 
podana na kwiatach 
Zupa szparagowa z tymbalikiem z sandacza
Przysmak wołowy duszony w czerwonym winie z 
musem z kalafiora i marynowanymi buraczkami
Ciasto migdałowe z pianką z limonki i musem 
śmietankowym

Carpaccio wołowe z serem grana padano 
Tatar z tuńczyka z limonkami
Sałatka sezonowa
Tatar ze śledzia i ogórków na grzance
Pieczony indyk z kozim serem i natką pietruszki 
Sakiewki z wędzonego pstrąga
Strudel ze szpinakiem i kozim serem
Płatki kaczki marynowane w pomarańczach

Świeże owoce sezonowe 
Mini tartoletki z owocami 
Crème brûlée z malinami 
Sernik wiedeński
Ciasto orzechowe w sosie karmelowym

Podane w formie bufetu ciepłego lub serwowane 
w czasie trwania przyjęcia weselnego. 

Prosimy o wybór jednej z opcji.

Kurczak w sosie porto z orzechami i grillowanymi 
warzywami 
Strudel z łososia w sosie z białego wina i duszonym 
pomidorem

MENU I

MENU II

BUFET ZIMNY

BUFET SŁODKI

DANIE CIEPŁE

Tatar z łososia z oliwkami podany na pszennej grzance 
z musem cytrynowym 
Cappuccino z raków, z oliwą i szyjkami rakowymi
Polędwica wołowa marynowana w ziołach z sosem 
porto i musem pietruszkowym 
Mrożony suflet śliwkowy

Comber z królika marynowany w ziołach z 
winegretem malinowym 
Kremowa zupa ziemniaczana z łezką czosnkową
Sandacz duszony z chrupką ziemniaczaną i 
gotowanymi brokułami 
Bavarois pomarańczowe z kawałkami bazylii i lodami 
śmietankowymi

Carpaccio wołowe z serem grana padano 
Tatar z tuńczyka z limonkami
Pstrąg smażony w maku podany na koprze włoskim 
Sałatka sezonowa z serem fetą i oliwkami
Tatar ze śledzia i ogórka na grzance
Indyk z kozim serem i natką pietruszki 
Sakiewki z wędzonego pstrąga
Strudel ze szpinakiem i kozim serem
Płatki kaczki marynowane w pomarańczach
Sałata z pomidorków koktajlowych z marynowaną 
mozarellą i oliwą bazyliową
Rostbef wołowy z musztardą francuską 
Terrina z kurczaka z octem balsamico

Świeże owoce sezonowe 
Mini tartoletki z owocami 
Crème brûlée z malinami 
Tarta czekoladowa 
Sernik wiedeński

Podane w formie bufetu ciepłego lub serwowane 
w czasie trwania przyjęcia weselnego. 

Prosimy o wybór po jednej z opcji.

Łosoś pieczony ze świeżym szpinakiem i sosem 
szafranowym 
Kotleciki cielęce w sosie estragonowym i zapiekanka 
z ziemniaka

MENU I

MENU II

BUFET ZIMNY

BUFET SŁODKI

DANIE CIEPŁE

Grillowane małże św. Jakuba z marynowaną cykorią w 
aromacie pomarańczy 
Aksamitny krem z karczochów ze spekiem
Jagnięcy comber w sezamie pieczony z duszoną 
marchewką i sosem tymiankowym 
Filet z okonia morskiego z pieczonym bakłażanem i 
pomidorami
Suflet czekoladowy z lodami i sosem malinowym

Tuńczyk marynowany w occie balsamico z imbirem 
podany na świeżych kiełkach zbóż 
Dwukolorowy krem z cukinii z mulami
Pieczona perliczka w boczku z duszonym porem w 
sosie z wina porto 
Filet z dorady z pasztecikiem ze szpinaku i duszonymi 
kałamarniczkami 
Delicja czekoladowo- orzechowa z sosem 
karmelowym

Carpaccio wołowe z serem grana padano 
Tatar z tuńczyka z limonkami
Terrina z koziego sera na carpaccio z buraka 
Sałatka sezonowa z serem fetą i oliwkami 
Tatar ze śledzia i ogórka na grzance
Indyk z kozim serem i natką pietruszki 
Sakiewki z wędzonego pstrąga
Strudel ze szpinakiem i kozim serem
Płatki kaczki marynowane w pomarańczach
Sałata z pomidorków koktajlowych z marynowaną 
mozarellą i oliwą bazyliową 
Rostbef wołowy z musztardą francuską
Terrina z kurczaka z octem balsamico 
Cielęcina w sosie tuńczykowym
Tatar z wędzonego węgorza z suszonymi pomidorami 
Sałata z pieczonego kurczaka z ziołami 
prowansalskimi

Podane w formie bufetu ciepłego lub serwowane 
w czasie trwania przyjęcia weselnego. 

Prosimy o wybór po jednej z opcji.

Filet z kaczki z grilla z czerwona kapustą i gotowanym 
ziemniakiem 
Eskalopki z dorsza w wywarze warzywnym ze 
świeżym imbirem

Świeże owoce sezonowe z sosem jogurtowym 
Mini tartoletki z owocami
Crème brûlée z malinami 
Ciasto orzechowe
Sernik wiedeński 
Tiramisu z truskawkami
Ptysie z musem waniliowym i sosem czekoladowym 
Torcik pistacjowy z owocami

Poczęstunek Szefa Kuchni

THE BONEROWSKI PALACE*****
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PAKIET I           35 PLN/ osoba

TORT WESELNY

Soki owocowe

Napoje gazowane: 

Coca - Cola, Sprite, Fanta, Tonic

PAKIET II           90 PLN/ osoba

Wino białe

Wino czerwone

Piwo beczkowe

Soki owocowe

Napoje gazowane: 

Coca - Cola, Sprite, Fanta, Tonic

PAKIET III          120 PLN/ osoba

Wódka Wyborowa

Wino białe

Wino czerwone

Piwo beczkowe 

Soki owocowe

Napoje gazowane: 

Coca - Cola, Sprite, Fanta, Tonic

PAKIET IV            150 PLN/ osoba

Wódka Finlandia

Wino białe

Wino czerwone

Piwo beczkowe oraz butelkowe

Soki owocowe

Napoje gazowane: 

Coca - Cola, Sprite, Fanta, Tonic

PAKIET V             190 PLN/ osoba

Żubrówka, Ballantines, Jim Beam, 

Jameson, Stock, Metaxa, Tequila Silver, 

Gin Segram’s Bacardi Rum, Malibu, 

Advocat, Blue Curacao, Campari, Martini 

Bianco, Martini Rosso, wódka, wino 

białe, wino czerwone, piwo beczkowe 

oraz butelkowe.

Soki owocowe

Napoje gazowane: 

Coca-Cola, Sprite, Fanta, Tonic

U LaLa Baileys 
Mała Czarna 

Kaprys z Malibu

Atrakcyjny Kazimierz

 Krakowiak

Karmelowo – gruszkowy 
Grecka Wyspa z owocami
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* Cena ustalana indywidualnie, w zależności od wyboru tortu

PAKIETY  ALKOHOLOWE/ DODATKOWO PŁATNE

Napoje bezalkoholowe i alkoholowe, serwowane bez ograniczeń przez 10 godzin. 

Istnieje możliwość korzystania z własnego alkoholu (wódki oraz win). 

Pobierana jest wówczas opłata serwisowa w wysokości 20 PLN/ za butelkę.

Degustacja tortu (po podpisaniu umowy weselnej) - gratis

PROPOZYCJE CENOWE MENU OBEJMUJĄ:

Powitanie lampką wina musującego i chlebem z solą , wykwintne 4 - daniowe menu przygotowane przez naszego Szefa Kuchni, zimny bufet, 

słodki bufet, dodatkowe danie ciepłe, napoje bez ograniczeń (herbata, kawa, woda mineralna), obsługę kelnerską, wydruk menu weselnego i imiennych winietek na stoliki.

Do każdego zestawu menu oferujemy pieczonego prosiaka serwowanego przez Szefa Kuchni – 800 zł/40 osób lub ryby w całości (łosoś, miecznik itp.)



INFORMACJE DODATKOWE

Dla Dzieci w wieku 4 – 10 lat proponujemy specjalne menu lub 50% stawki.

Każdą propozycję menu można dowolnie zmieniać, wówczas skalkulujemy ją według Państwa sugestii.

W przypadku uczulenia na niektóre produkty Szef Kuchni sporządzi dania na specjalne zamówienie.
Na Państwa życzenie przygotujemy paczki z ciastem lub winem dla Gości weselnych. 

Zakwaterowanie: 

Jeżeli będą Państwo zainteresowani zakwaterowaniem swoich Gości w The Bonerowski Palace*****, zaproponujemy Państwu atrakcyjne rabaty.

Degustacja dań weselnych oraz tortu - gratis (po podpisaniu umowy na przyjęcie weselne w The Bonerowski Palace*****).

Płatności:
Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 30% szacowanej wartości zamówienia i podpisanie umowy.
Na 21 dni przed datą przyjęcia należy wpłacić 60% wartości zamówienia, a pozostałą kwotę na 7 dni przed przyjęciem weselnym.

Podane cenny są cenami brutto. Wszystkie ceny podane w powyższej ofercie, mogą ulec zmianie o współczynnik inflacyjny.

Usługi dodatkowe:

Na Państwa życzenie służymy pomocą w doborze oprawy muzycznej, fotografa, florystyki, wizażystki, grafika do projektu zaproszeń.

Dla Nowożeńców oferujemy w prezencie: Apartament na czas przyjęcia weselnego oraz śniadanie podane do Apartamentu.

Przyjęcia weselne od poniedziałku do czwartku objęte są 10% rabatem od cen ofertowych. 

Wierzymy, że nasza oferta weselna zyskała  uznanie i że spełnia Państwa oczekiwania. Zwracamy jednak uwagę, że jesteśmy otwarci wszelkie na sugestie 
naszych Gości i zawsze możemy dostosować nasze menu, jak i organizację do Państwa wyobrażenia o tym dniu.
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