
 
 

 

 

WYSOKI STANDARD W BLISKOŚCI Z NATURĄ 
MICHAŁOWICE K. KRAKOWA 

 
 

KAMERALNE WESELE  
W RESTAURACJI SZARY 

 

 
 

 
Aby przeżyć ten wyjątkowy dzień w gronie najbliższych z najbliższych… 

 



Organizacja małego wesela = wiele korzyści 
 
- pozwólcie sobie na luksus – zamiast tradycyjnych i często nudnych 
potraw proponujemy wykwintne menu, przygotowane specjalnie dla 
Was. Obiad dla mniejszej grupy umożliwia kucharzom uwydatnić to, co 
w potrawach najlepsze, a szybki serwis pozwoli cieszyć się gorącymi 
daniami „prosto z patelni”. 
 
- ekskluzywny charakter przyjęcia – specjalne traktowanie to nic złego 
- pozwólcie sobie w tym wyjątkowym dniu, aby obsłużył Was 
i Waszych Najbliższych sam Szef Kuchni. Organizując kameralne 
przyjęcie macie gwarancję, że zaangażowana obsługa kelnerska 
znajdzie czas dla każdego z Waszych Gości. 
 
- bezstresowa organizacja – znacznie łatwiej przygotować małą 
uroczystość Będziecie mieć więcej czasu na dogranie szczegółów, 
których będzie znacznie mniej, a w ich ustalaniu pomogą doświadczeni 
managerowie Restauracji i Hotelu Szary Residence. 
 
- sesja zdjęciowa – możecie skorzystać z pięknego otoczenia Hotelu 
Szary Residence do wykonania pamiątkowych zdjęć. 
 
- efektywne wykorzystanie pieniędzy – na koniec – mniejsze przyjęcie 
to po prostu mniejsze koszty – a kwotę jaką zaoszczędzicie możecie 
przeznaczyć na podróż poślubną       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Program wesela, wystrój i menu zawsze dopasowujemy do oczekiwań 

Pary Młodej, poniższy zestaw to jedynie propozycja. 



Uroczystość zaślubin  
na terenie Hotelu Szary Residence 

 
Możliwa jest uroczystość ślubu cywilnego na terenie naszego obiektu. 
Urzędnicy z Gminy Michałowice znają nasz Hotel i chętnie odwiedzają 
nas, aby udzielić zaślubin. Zapewniamy widokowe miejsce na zielonej 
trawie przy restauracji z widokiem na okolicę, w którym ustawimy dla 
Was krzesełka, stolik, nagłośnienie (mikrofony bezprzewodowe). 
 

 
* w przypadku złej pogody mamy plan B – nasza salka konferencyjna do której przenosimy uroczystość. 

 

Obiad w Ogrodzie Zimowym 
 

Po uroczystości i życzeniach zapraszamy do przeszklonej sali – 
Ogród Zimowy. Sala ma ponad 50m2 i pomieści do 35 osób, idealnie 
nadaje się na przyjęcie przy dużym stole dla 20 osób. 

 
W sali zapewniamy: 

- wystrój: obrus, kwiaty, świece 
 

- bufet z napojami: w wybranym wariancie: 
* kawa, herbata, soki owocowe, napoje gazowane - bez limitu- 39 zł / osobę 
* napoje ciepłe, zimne i alkoholowe bez limitu - 99zł / osobę dorosłą 

* korkowe na własny alkohol / napoje bezalkoholowe - 25zł / 10zł / os. dorosłą 
 

- bufet z zimną płytą – 55zł / osobę 
 

-stolik z komputerem i nagłośnieniem oraz miejsce na ewentualne prezenty 



Przykładowe Menu 
 

Przystawka 
Łosoś wędzony w cieście filo z ricottą, 

kawior, pesto z bazylii, rukola 
 

Zupa 
Krem z groszku zielonego z wędzonym łososiem i czarnym sezamem 

 

Danie Główne  
serwowane przez Szefa Kuchni 

Polędwiczka wieprzowa sous vide w sosie z podgrzybków z brandy 
i rozmarynu, ziemniaki gratin, sałata zielona z sosem vinaigrette 

 

Deser 
Crème brûlée 

z jeżynami 
 

Dodatkowe danie obiadowe 
Kieszonka drobiowa faszerowana szpinakiem  

w sosie z sera gorgonzola, 
kopytka z tymiankiem, 

zestaw surówek sezonowych 
 

Opcjonalnie - zimna płyta:  
Szeroka paleta mięs i przekąsek, śledzie, sałatki i dodatki 

 

 
 

* na zdjęciu: filet drobiowy sous vide z puree z kalafiora z wanilią, fondant z bakłażana z ricottą w sosie 
demi glace z szałwią, w tle roladka z indyka sous vide, pistacje, tagliatelle z marchwi i cukinii, 

i rosti z batata w sosie czekoladowym z chilii; pełne menu dostępne w osobnym pliku PDF.  
 



Istnieje możliwość zamówienia dodatkowo mini bufetu słodkiego. 
Można dostarczyć tort, który nasza obsługa zaserwuje (bez dopłaty).  

 
Elementy kalkulacji:  

- przygotowanie ogrodu do uroczystości zaślubin i ślub w plenerze: 
krzesełka dla Gości i Pary Młodej, stolik z wazonem z kwiatami ciętymi, 
nagłośnienie ogrodu i sali, leżaki na słońce do strefy relaksu, wynajem 
terenu na wyłączność – cena stała: 1500zł 
 
- przykładowe 5 daniowe menu: przystawka, zupa, danie ciepłe, deser 
i dodatkowe danie obiadowe – 177zł / osobę dorosłą 

 
- menu dziecięce 3-daniowe – 55zł / dziecko 

- open bar lub korkowe – od 35zł / osobę dorosłą 

- zimna płyta – 55zł / osobę dorosłą  
 
W ramach organizacji przyjęcia zapewniamy w cenie: 
- aranżację stołów (obrus, kwiaty cięte, t-light, porcelana i szkło)  
- opiekę managera nad przebiegiem uroczystości i obsługę kelnerską 
w godzinach przyjęcia (12:00-22:00) 
- nagłośnienie i muzykę mechaniczną 
- menu na stoliki oraz sztaluga (np. na plakat z listą osób przy stoliku, 
zdjęcie pary młodej, życzenia dla Gości itd..) 
 

 

 



Cena nie obejmuje:  
- konstrukcji na uroczystość zaślubin (altanki, daszku itp..) 
- dodatkowych dekoracji, winietek na stołach i kwiatów w ogrodzie, 

 

 
 

Usługi dodatkowe: 
 

Opiekunka / Animatorka dla dzieci – tel.: 501226540 
Klaun – animacje dla dzieci i warsztaty – tel.: 602343883 
DJ Cola – profesjonalnie i z uśmiechem – tel.: 793100830 
Jazda konna, przejażdżka na kucyku dla dziecka – tel.: 693101221 
Napis LOVE – wynajem, transport, montaż -tel.: 693339910 
Bus do 9 osób – elegancki, czarny bus z 2020r. - tel.: 793100830 

 

Kontakt: Bartosz Radwan 
manager d.s. sprzedaży i marketingu 

Tel.: 601-407-316 e-mail: restauracja@szaryresidence.pl 
 

 
Pełne menu okolicznościowe TUTAJ 
(wymagane połączenie z Internetem)  

 

mailto:restauracja@szaryresidence.pl
https://www.szaryresidence.pl/media/77315/menu-okoliczno%C5%9Bciowe-2021-restauracja-szary.pdf
https://www.szaryresidence.pl/media/77315/menu-okoliczno%C5%9Bciowe-2021-restauracja-szary.pdf

