„RANIKA”
ORGANIZACJA WESEL
TEL. 510 129 186, 517 202 535
www.ranika.pl , ranika@ranika.pl

CENY ZA PAKIET (WSZYSTKIE OPISANE USŁUGI RAZEM):

OD 199 ZŁ/OS. DOROSŁA
(ZALEŻNIE OD MENU, ILOŚCI GOŚCI ORAZ DNI WESELA)
DZIECI DO 3 LAT - GRATIS!
DZIECI OD 4 DO 12 LAT: 125 ZŁ (1 DZIEŃ), 135 ZŁ (2 DNI)

OFERTA KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI PRZYJĘCIA WESELNEGO
Oferujemy Państwu świetne jedzenie (wraz z ciastami, tortem, paczkami dla
gości, napojami, szampanem i chlebem na przywitanie) , jak również bajeczną
dekorację Sali, muzykę na wysokim poziomie, piękne zdjęcia, kącik dla dzieci,
sprzątanie Sali po weselu oraz inne atrakcje i niespodzianki.
Poniżej przedstawimy Państwu przykładowe menu oraz krótki opis pozostałych
usług. Ostateczna wycena Państwa zapytania nastąpi po sprecyzowaniu
wszystkich szczegółów. Obsługa gastronomiczna możliwa jedynie w połączeniu
z usługą muzyczną.
JEDZENIE
Oferujemy Państwu obsługę gastronomiczną z kilkunastoletnim stażem w tej
branży. Wszystkie dania są przygotowywane na miejscu. Za wyrób ciast, ciastek
oraz tortu odpowiedzialna jest profesjonalna firma cukiernicza.
Poniżej przedstawiamy przykładowe menu dwudniowego wesela.
Naturalnie jadłospis można dowolnie modyfikować, zarówno pod względem
ilości dań, jak i poszczególnych potraw i dodatków.
WERSJA 1
Szampan + Chleb na przywitanie.

OBIAD:
Rosół z makaronem lub krem z pieczarek z groszkiem ptysiowym
Ziemniaki, frytki
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kotlety schabowe
kotlety po szwajcarsku
kotlety devolaile
udka z kurczaka
filety drobiowe saute

Dodatki
buraczki, marchew, mizeria
Kompot

DANIA GORĄCE
I DZIEŃ:
Boeuf Strogonow lub paprykarz z indyka
Roladka z pieczarkami + risotto + kapusta pekińska
Barszcz + krokiet

II DZIEŃ
Placki po węgiersku
Karczek duszony + kluski śląskie + kapusta zasmażana
Klopsiki

ZIMNA ZASTAWA I i II dzień:
Sos tatarski
Sałatka amerykańska
Sałatka jarzynowa
Śledzie w oleju
Śledzie po węgiersku
Galaretki
Półmiski z wędliną lub Półmisek chłopski

Ciasto na stoły + Tort
Paczki z ciastem
Napoje zimne i gorące + dodatki
Owoce
I DZIEN Lody
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WERSJA 2
Szampan + Chleb na przywitanie

OBIAD:
Rosół z makaronem
Ziemniaki, frytki
udka z kurczaka
szaszłyki
kotlety schabowe
kotlety devolaile
filety drobiowe saute

Dodatki
kapusta biała, marchew, mizeria
Kompot

DANIA GORĄCE:
I DZIEŃ
Gulasz mięsno - jarzynowy
Kotlet po szwajcarsku + frytki + kapusta pekińska
Barszcz + ptyś lub krokiet

II DZIEŃ
Kwaśnica + żeberko
Placki po zbójnicku
Karczek duszony + kluski śląskie + sałatka wiosenna
Kotlet mielony, sos, kapusta zasmażana

ZIMNA ZASTAWA I i II dzień:
sałatka meksykańska
sałatka mieszana
sałatka z pory
galaretki wieprzowe
śledzie rolmopsy
półmisek wędlin

Ciasto na stoły + Tort
Paczki z ciastem i ciastkami
Napoje zimne i gorące + dodatki
Owoce
„RANIKA” ORGANIZACJA WESEL
tel. + 48 510 129 186, 517 202 535, www.ranika.pl, ranika@ranika.pl

„RANIKA”
ORGANIZACJA WESEL
TEL. 510 129 186, 517 202 535
www.ranika.pl , ranika@ranika.pl

ZESPÓŁ MUZYCZNY „RANIKA”
Jesteśmy duetem muzycznym z wieloletnim doświadczeniem scenicznym.
Repertuar mamy bardzo szeroki (można go przeglądnąć na naszej stronie
internetowej w zakładce "repertuar"), począwszy od muzyki lat 60 - tych
do współczesności (polski, jak i zagraniczny). Cały czas go rozszerzamy.
Wesele w naszym wykonaniu to 12 godzin od wejścia Pary Młodej na salę,
drugi dzień 10 godzin.
Bloki muzyczne dostosowujemy do zabawy. W miarę upływu czasu przyjęcia
rozwijamy je. Rozpoczynając przyjęcie weselne gramy krótsze bloki (po 5 czy 6
utworów) i stopniowo je wydłużamy.
W trakcie przerwy, czy posiłku zazwyczaj włączamy delikatną muzykę
z odtwarzacza płyt, chyba, że życzenie Pary Młodej jest inne.
Prowadzimy tzw. "wodzirejkę" przez całe wesele - od 1 minuty do ostatniej.
Wszystkie szczegóły oferty, które przedstawione są powyżej, wliczone są w cenę
( za duet ) - bez żadnych dodatkowych kosztów jeżeli wesele odbywa się do 50 km
od Bielska-Białej - nie pobieramy również opłat od gości za dedykacje w trakcie
wesel.
Na życzenie Pary Młodej możemy przedłużyć przyjęcie weselne o dodatkowe
godziny (gramy bardzo intensywnie i długo, więc najczęściej jednak 12 godzin
zabawy wystarcza).
Dodatkową usługą na życzenie Pary Młodej jest wykonanie "Ave Maria"
w Kościele w czasie ślubu. ( przy opcji kompleksowej GRATIS !!!)
Wykonujemy to tylko na wyraźnie życzenie Pary Młodej.
W celu bliższego poznania nas i naszego repertuaru zapraszamy na stronę
główną www.ranika.pl
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FOTOGRAFIA
To niezwykle ważny element uroczystości ślubnej i weselnej, gdyż właśnie
fotografie będą dla Was „żywą” pamiątką tych wspaniałych chwil.
Obsługa fotograficzna obejmuje następujące elementy:
Fotoreportaż z całego wesela (od pierwszych przygotowań, błogosławieństwo,
ceremonia, wejście na salę, tort, zabawy po oczepiny) - każda chwila uchwycona
Plener (przeważnie spacer 2-3h, kawiarnia, lody - miło i wesoło +
spontaniczne/pozowane zdjęcia).
Para Młoda otrzymuje:
2x płyty DVD ( + 2 kopie na życzenie ) z całym skatalogowanym materiałem,
przerobionym.
3x zdjęcia 45x60cm
2x film 10 minut (skrót z pleneru oraz wesela w postaci filmu/pokazu slajdów
z podkładem muzycznym) na płycie DVD do odtworzenia w telewizorze
Na życzenie Pary Młodej elegancki ślubny album a w nim 30 zdjęć 21x15 +
wywołanie 100 zdjęć formatu 10x15 z całego wesela ( przy opcji kompleksowej
GRATIS !!!)

DEKORACJA SALI
Stworzymy dla Państwa niepowtarzalną dekorację sali weselnej w Waszym
ulubionym stylu i kolorystyce – zgodnie z indywidualnym gustem i upodobaniami.
SPRZĄTANIE SALI
Sprzątanie Sali po weselu jest nie lada wyzwaniem. Nasi pracownicy
doprowadzą salę do jej pierwotnego stanu. Para Młoda otrzymuje klucz do Sali
lśniącej, pachnącej i czystej. Ślady po weselu zostają tylko na fotografiach, filmie
i w Waszej pamięci – oby miło i jak najdłużej.
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KĄCIK DLA DZIECI
Dzieci to równie ważni goście weselni, jak dorośli. Stworzyliśmy specjalne
miejsce zabaw, które nazwaliśmy „Kącikiem dla dzieci”. Do dyspozycji dzieci
mają specjalny, bezpieczny, okrągły stoliczek z krzesełkami, pudło zabawek,
kredki, bloki, plastelinę, naklejki itp. akcesoria, które sprawią, że dzieci będą się
bawić równie dobrze, jak rodzice, a rodzice będą mogli poczuć się swobodnie,
mając swoją pociechę na oku i wiedząc, że jest bezpieczna i dobrze się bawi.
POWYŻSZE USŁUGI PROPONUJEMY W PAKIECIE!
PRZY KOMPLEKSOWEJ OFERCIE PROPONUJEMY
RÓŻNE USŁUGI I NIESPODZIANKI GRATIS!!!
Usługi dodatkowe:
TRANSPORT
Transport gości w wygodnych, czystych i bezpiecznych warunkach jest bardzo ważny.
Proponujemy samochody/busy 9-cio osobowe, które dowiozą gości w wyznaczone miejsca.
Możemy również zaproponować ofertę luksusową dla Pary Młodej, tj. Limuzyna „Lincoln”
z szampanem.
WYGRYWKI Z AKORDEONEM – WYPROWADZENIE Z DOMU
Aby tradycji stało się zadość, proponujemy błogosławieństwo Pary Młodej,
jak i wyprowadzenie z domu oraz przybycie do Kościoła przy akompaniamencie pieśni i marszy
granych na akordeonie. ( przy opcji kompleksowej GRATIS !!!)
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(ZALEŻNIE OD MENU, ILOŚCI GOŚCI ORAZ DNI WESELA)
DZIECI DO 3 LAT - GRATIS!
DZIECI OD 4 DO 12 LAT:
125 ZŁ (1 DZIEŃ), 135 ZŁ (2 DNI)
W PAKIECIE:
CATERING, ZESPÓŁ MUZYCZNY, FOTOGRAF, DEKORACJA SALI,
KĄCIK DZIECIĘCY, SPRZĄTANIE SALI + dodatkowe niespodzianki gratis!!!
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INFORMACJE DODATKOWE:
Wynajem Sali weselnej leży po stronie Pary Młodej.
Pomagamy w doborze i rezerwacji Sali weselnej.
Na życzenie możemy również zaproponować inne usługi.
Ostateczna wycena nastąpi po sprecyzowaniu wszystkich szczegółów.
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