
PRZYJĘCIA
OKOLICZNOŚCIOWE

w wyjątkowym miejscu

Chrzciny, rocznica ślubu, a może urodziny? Pierwsze, osiemnaste lub
każde kolejne - są przecież wyjątkowe. Nie ważne czy planujesz kameralne

przyjęcie weselne czy huczną pięćdziesiątkę – zapraszamy do
świętowania tych wyjątkowych chwil właśnie w tym miejscu!

Będzie nam bardzo miło zorganizować dla Ciebie, Twojej Rodziny i
Przyjaciół przyjęcie, które na długo pozostanie w pamięci.

Wyśmienita kuchnia, profesjonalna obsługa i bogate zaplecze są 

naszymi największymi atutami.



MENU I
obiad serwowany półmiskowo

ZUPA
złocisty rosół z makronem, marchewką i pietruszką 

MIĘSA
2 porcje/ 240g/os. - 4 rodzaje do wyboru

tradycyjna rolada wieprzowa

devolay z masłem czosnkowym
 rolada drobiowa z pieczarkami 

tradycyjny kotlet schabowy 
pieczeń z karczku 
klopsiki wieprzowe

DODATKI
kluski śląskie

kapusta czerwona duszona
miks sałat z sosem vinegrette

surówka z białej kapusty
sos pieczeniowy

PRZERWA KAWOWA

kawa parzona
wybór herbat smakowych

mleko / cukier

MENU II
obiad serwowany półmiskowo

ZUPA
złocisty rosół z makronem, marchewką i pietruszką

MIĘSA
2 porcje/240g/os. - 4 rodzaje do wyboru

   tradycyjna rolada wieprzowa

devolay z masłem czosnkowym
rolada drobiowa z pieczarkami

        tradycyjny kotlet schabowy
pieczeń z karczku
klopsiki wieprzowe

nuggetsy z kurczaka
filet z kurczaka w płatkach cornflakes

DODATKI
do wyboru 6 rodzai

kluski śląskie

ziemniaki z wody z koperkiem
kapusta czerwona duszona

kapusta biała gotowana
buraczki czerwone

miks sałat z sosem vinegrette
surówka z białej kapusty

surówka z marchewki (na słodko)
 sos pieczeniowy 

PRZERWA KAWOWA

kawa parzona
wybór herbat smakowych

mleko / cukier

MENU III
obiad serwowany półmiskowo

ZUPA
złocisty rosół z makronem, marchewką i pietruszką 

MIĘSA
2,5 porcji/300g/os. - 5 rodzai do wyboru

 tradycyjna rolada wieprzowa

devolay z masłem czosnkowym
rolada drobiowa z pieczarkami

panierowana w sezamie roladka drobiowa z
pieczarkami serem

tradycyjny kotlet schabowy
filet z piersi kurczaka zapiekany z warzywami

nuggetsy z kurczaka
polędwiczki wieprzowe w sosie grzybowym

udko z kaczki

DODATKI
do wyboru 6 rodzai

kluski śląskie
ziemniaki z wody z koperkiem

ziemniaki puree
ryż lub kasza gryczana prażona

frytki stekowe lub julienne
kapusta czerwona duszona

kapusta biała gotowana
warzywa na parze

miks sałat z sosem vinegrette
surówka z białej kapusty
      sos pieczeniowy

PRZERWA KAWOWA

kawa parzona
wybór herbat smakowych

mleko / cukier

Organizacja imprez: Jolanta Labus tel. (+48) 797 028 484 jola.labus@jurapark.pl Oferta ważna do 30.06.2023



KOLACJA PÓŁMISKOWA I KOLACJA PÓŁMISKOWA II

MIĘSA MIĘSA
2 porcje/ 240 g/os. do wyboru 4 rodzaje 2,5 porcji/300 g/os. do wyboru 5 rodzai

grillowany stek z karczku grillowany stek z karczku
szaszłyk drobiowy z warzywami szaszłyk drobiowy z warzywami

grillowany filet drobiowy szaszłyk wieprzowy z warzywami
chrupiący kotlet schabowy grillowany filet drobiowy

roladka z kurczaka z pieczarkami i serem klopsiki w sosie drobiowe lub wieprzowe
klopsiki w sosie drobiowe lub wieprzowe pałki drobiowe z sosem musztardowym
pałki drobiowe z sosem musztardowym filet drobiowy w migdałach

nugettsy z kurczaka fileciki z kurczaka w płatkach cornflakes
udko z kurczaka na pikantno tradycyjny kotlet schabowy

filet z piersi kurczaka sote zapiekany z warzywami

DODATKI

ziemniaki opiekane
DODATKI

frytki stekowe lub julienne ziemniaki opiekane
sałatka sezonowa frytki stekowe lub julienne

buraczki zasmażane sałatka sezonowa (2 rodzaje)
ryż lub kasza gryczana prażona buraczki zasmażane

kapusta biała zasmażana
ryż lub kasza gryczana prażona

KOLACJA BUFETOWA
do wyboru jedna dla wszystkich

barszcz z krokietem mięsnym

 zupa gulaszowa z pieczywem czosnkowym

KOLACJA SERWOWANA
do wyboru jedna dla wszystkich

barszcz czerwony z krokietem mięsnym
   

 węgierska zupa gulaszowa z bagietką
czosnkową

grillowany stek z karczku (lub filet drobiowy) z
ziemniakami opiekanymi i surówką sezonową

polędwiczka wieprzowa z sosem grzybowym,
kasa gryczaną lub puree ziemniaczanym i

warzywami

Organizacja imprez: Jolanta Labus  tel. (+48) 797 028 484,  jola.labus@jurapark.pl Oferta ważna do 30.06.2023



ZIMNA PŁYTA I
(do wyboru 8 pozycji)

deska wędlin
sałatka grecka

sałatka jarzynowa
galaretki drobiowe

caprese ze świeżą bazylią
klopsiki warzywne z dipem czosnkowym

jajka w sosie tatarskim
śledzie po cygańsku z cebulą

wytrawne koreczki
przekąski wytrawne z ciasta francuskiego

pieczywo, masło

ZIMNA PŁYTA II
(do wyboru 10 pozycji)

deska serów + deska wędlin sałatka
grecka sałatka jarzynowa

galaretki drobiowe
caprese ze świeżą bazylią

klopsiki warzywne z dipem czosnkowym 
jajka w sosie tatarskim 

śledzie po cygańsku z cebulą 
przekąski wytrawne z ciasta francuskiego

dipy – 3 rodzaje: 
np. czosnkowy, musztardowy, łagodny

wybór pieczywa (jasne i ciemne)
masło (3 rodzaje – tradycyjne, ziołowe,

czosnkowe)

ZIMNA PŁYTA III
(do wyboru 12 pozycji)

deska serów + deska wędlin
sałatka grecka

sałatka jarzynowa
sałatka z grillowanym kurczakiem
tortilla z kurczakiem i warzywami

galaretki drobiowe
tatar wołowy na drobno siekanym ogórku 

caprese ze świeżą bazylią 
klopsiki warzywne z dipem czosnkowym

roladki drobiowe z farszami 
  jajka w sosie tatarskim

jajka faszerowane
śledzie po cygańsku z cebulą

przekąski wytrawne z ciasta francuskiego
dipy – 3 rodzaje:

np. czosnkowy, musztardowy, łagodny
wybór pieczywa (jasne i ciemne)

masło (3 rodzaje – tradycyjne, ziołowe,
czosnkowe)

SŁODKI BUFET I

kawa parzona
wybór herbat czarnych i smakowych

wybór ciast 
2 kawałki/os. - 200g/os. - 3 rodzaje

SŁODKI BUFET II

kawa parzona
wybór herbat czarnych i smakowych

wybór ciast 
3 kawałki/os. - 300g/os. - 4 rodzaje

deser lodowy

SŁODKI BUFET III

kawa parzona
wybór herbat czarnych i smakowych

wybór ciast 
3 kawałki/os. - 350g/os. - 4 rodzaje 

słodkie przekąski typu finger food – 5 rodzai

tort śmietanowy z owocami

Słodki bufet może zostać podany w formie bufetu

szwedzkiego w wyznaczonym miejscu lub w stole

zasiadanym – do ustalenia z wykonawcą

TORT I CIASTA

Istnieje możliwość zamówienia Tortu / ciast w
ramach naszej usługi, wg Państwa wyboru.
Doliczmy wówczas 15% opłaty serwisowej

od wartości zamówienia.

Można dostarczyć Tort / ciasta we własnym
zakresie – warunki do ustalenia z wykonawcą

Organizacja imprez: Jolanta Labus  tel. (+48) 797 028 484 jola.labus@jurapark.pl Oferta ważna do 30.06.202



NAPOJE
(płatne wg zużycia)

woda mineralna niegazowana z cytryną w dzbankach 
soki owocowe w dzbankach (jabłko/pomarańcz) 
pepsi / mirinda / 7-up / woda gazowana (0,5l pet)

PAKIET Z NAPOJAMI SOFT
(uzupełniany do 4 h lub do 6 h)

      woda mineralna niegazowana z cytryną w dzbankach
soki owocowe w dzbankach (jabłko/pomarańcz)
pepsi / mirinda / 7-up / woda gazowana (0,5l pet)

ALKOHOL

PIWA BROWARU BAŁTÓW:

Czarcia Stopka - lager
Serce Smoka - pils

Tajemnica Wiedźmy - pszeniczne
Zmiana Warty - apa

Pieśń Pszczoły - miodowo-propolisowe

INNE
Alkohole wysokoprocentowe – wino / wódka i inne (wszystkie poza
piwem), można zakupić własne - warunkiem jest ich pochodzenie z
wiadomego źródła i posiadanie polskich znaków akcyzowych oraz

uiszczenie jednorazowej opłaty serwisowej w wysokości 70 zł.

ZALETY NASZEJ OFERTY:

• dostępność  dwóch  klimatyzowanych  sal,  z  zapleczem  sanitarnym  oraz

uniwersalną  dekoracją,  którą  dopasować  można  do  każdego  typu

imprezy,

• wyjątkowa i smaczna kuchnia, której dania zachwycą niejednego Gościa,

• duży,  bezpieczny  teren  oraz  parking  przed  obiektem,  z
możliwością ładowania samochodów elektrycznych,

• możliwość  skorzystania  na  preferencyjnych  warunkach  ze
wszystkich atrakcji Parku Nauki i Rozrywki,

• elastyczność oferty – jesteśmy otwarci na sugestie i możliwość dopasowania

oferty do charakteru imprezy oraz oczekiwań Organizatora i Gości,

• możliwość  przygotowania  –  po  wcześniejszym  uzgodnieniu  –  dań  w
wersji  bezglutenowej,  wegetariańskiej  i  uwzględniającej  szczególne
diety uczestników przyjęcia,

• w  ofercie  również  animacje  dla  dzieci  oraz  możliwość
zaproszenia na imprezę Kraśki lub Jaskiniowców,

• łączenie usług i ofert (np. menu obiadowe + zimna płyta + kolacja = pakiet
z atrakcyjnym rabatem),

• w okresie około świątecznym nasze sale zyskują wyjątkowy, świąteczny
charakter, który z pewnością będzie dodatkowym atutem.

Możemy wymieniać dalej, jednak lepiej przyjdź / zadzwoń / napisz do nas –

porozmawiajmy, a z pewnością razem stworzymy coś wyjątkowego!

Organizacja imprez: Jolanta Labus  tel. (+48) 797 028 484 jola.labus@jurapark. Oferta ważna do 30.06.2023



WARUNKI REZERWACJI:
1. Zapytanie ofertowe i przedstawienie cen oraz terminów nie jest tożsame z rezerwacją.
2. Oferta menu realizowana jest dla minimum 18 osób pełnopłatnych. W przypadku mniejszej liczby osób oferta ustalana 

jest indywidualnie.
3. W celu wstępnej rezerwacji terminu prosimy o informację osobiście, telefonicznie lub droga mejlową. Rezerwacja 

wstępna ważna jest 10 dni. Po tym terminie, w przypadku braku potwierdzenia z Państwa strony, rezerwacja zostaje 
automatycznie anulowana.

4. W celu zagwarantowania rezerwacji wymagana jest wpłata 500 zł brutto zadatku do 7 dni od akceptacji warunków oferty.

INFORMACJE DODATKOWE:
1. Organizując Przyjęcie w Parku Nauki i Rozrywki w Krasiejowie możecie Państwo liczyć na zniżki dla dzieci. Dzieci do 

lat trzech korzystają z menu bezpłatnie. Natomiast dla dzieci w wieku od trzech do ośmiu lat płacą Państwo 50% pełnej 
wartości wybranego menu (do rabatu nie wliczamy napoi i ich pakietów, lodów oraz usług z oferty dodatkowej).

2. Przyjęcie może trwać w godzinach pracy obiektu lub po jego zamknięciu, w godzinach ustalonych indywidualnie z 
Wykonawcą.

3. Standardowo, w przypadku przedłużenia przyjęcia poza ramy czasowe ustalone z Wykonawcą, pobierana jest 
dodatkowa opłata w wysokości 350,00 zł za każdą następną godzinę. Przedłużenie może nastąpić tylko i 
wyłącznie za zgodą Wykonawcy.

4. W prezentacji menu zostały przedstawione kwoty orientacyjne. Propozycja ta ma charakter informacyjny i 
nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

WARUNKI PŁATNOŚCI:
1. W celu zagwarantowania rezerwacji przyjęcia wymagana jest wpłata zadatku w wysokości 500 zł brutto do 7 

dni od akceptacji warunków oferty, wpłaty można dokonać bezpośrednio gotówką w siedzibie firmy lub 
przelewem na wskazane konto bankowe.

2. Pozostała część wynagrodzenia płatna jest do dwóch dni od daty Przyjęcia.
3. Ostateczna liczba uczestników wraz z określeniem liczby oraz wieku dzieci, musi zostać podana, nie później niż

14 dni przed rozpoczęciem przyjęcia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: jola.labus@jurapark.pl.
4. Do 7 dni przed można jeszcze zmienić liczbę uczestników, jednak nie może być zmniejszona o więcej niż 10% 

od zadeklarowanej wcześniej. Jest to minimalna liczba osób, za którą zobowiązują się Państwo zapłacić.
5. W przypadku rezygnacji z usługi w terminie 7 dni przed datą przyjęcia, będą musieli Państwo uregulować  30% wartości 

zamówienia.

Kontakt:

Organizacja imprez - Jolanta Labus 

tel. (+48) 797 028 484

jola.labus@jurapark.pl

Park Nauki i Rozrywki w Krasiejowie

ul. 1-go Maja 10 46-040

Krasiejów

www.juraparkkrasiejow.pl


