Wesele w Karczmie? Czemu nie!
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Wesele to wyjątkowy dzień w życiu młodej pary. Ślub połączony z wyjątkowym i udanym
przyjęciem weselnym, zapadnie w pamięć gości i stanie się początkiem nowego życia
młodego małżeństwa.

Kuchnia polska z „beskidzką” nutą
„Karczma Pod Strzechom” od trzech lat ma nowych prowadzących i kucharzy. „Od ponad 14 lat prowadzimy
działalność gastronomiczną i właśnie to doświadczenie spowodowało, że postanowiliśmy postawić na
prostotę i klimat karczmy, połączoną z doznaniami smaku, które zapewniają nasi doświadczeni i
wyszkoleni kucharze. Goście wychodzą od nas zadowoleni i najedzeni. Gotujemy smacznie i z pasją ze
świeżych, wysokiej jakości produktów.” – powiedziała Iwona Lis – szefowa „Karczmy Pod Strzechom” w Górkach
Wielkich. „Przez cały rok organizujemy festiwale kulinarne. To, co w danym okresie króluje na straganach
znajduje się również w naszym menu. Obecnie zapraszamy na festiwal cielęciny, a serwujemy ją na 7
sposobów”.
Wyjątkowy klimat Karczmy
Myśląc o własnym weselu z pewnością zastanawiasz się jaki klimat będzie miało miejsce i jak będą czuli się Twoi
goście.
Jeżeli cenisz sobie:
Swojski klimat
Ciepłą atmosferę
Smaczne i proste jedzenie
W normalnej cenie
- to zadzwoń, przyjedź, spróbuj i przekonaj się sam.
Menu dostosowujemy do Twoich oczekiwań i preferencji kulinarnych. W doborze dań pomagają nasi kucharze.
Cena menu weselnego już od 125 zł/osoby, zawiera:
przygotowanie wybranego menu oraz podstawowy wystrój stołów,
obsługę,
udostępnienie sali od uzgodnionej godziny do godz. 8.00 dnia następnego,
udostępnienie sali i przyłączy dla DJ lub orkiestry
oraz bezpłatny parking.
Koszt dekoracji sali należy do młodej pary.
Karczma dysponuje dwoma salami, które łącznie mogą pomieścić do 250 osób.
Miłośnikom natury dostarczymy także catering na wesele w plenerze.
Doskonała lokalizacja
Znajdujemy się tuż przy wjeździe do Górek Wielkich, 500 metrów od skrzyżowania dróg S52 i DK 81 w Skoczowie, w
kierunku Brennej. Posiadamy duży parking, który z łatwością pomieści zarówno autobusy, jak i samochody gości
weselnych. Dla zainteresowanych podstawimy samochód do odwozu gości, nie tylko z wesela, ale i z każdej innej
imprezy.

Weź udzial w konkursie!
Na koniec konkurs, którego główną nagrodą jest bon o wartości 2.000 zł do zrealizowania w Karczmie przy
organizacji wesela.

Jak wygrać nagrodę – wystarczy tylko wziąć udział w poniższej zabawie.
Jesteście szczęśliwi i zakochani oraz znaleźliście swoją drugą połówkę, z którą chcielibyście spędzić resztę życia lub
jesteście właśnie po tym ważnym wydarzeniu, jakim są zaręczyny - to zapraszamy do udzielenia odpowiedzi na
poniższe pytania.
Zgłoszenie powinno zawierać: imiona i nazwisko (nazwiska), dane do kontaktu (telefon i mail), przewidywaną datę
ślubu oraz odpowiedzi na pytania:
Kocham ją za ......
Kocham jego za....
Naszym wspólnym marzeniem jest …
Nasze wymarzone wesele ….
Odpowiedzi na pytania prosimy przysyła na adres: karczmapodstrzechom@interia.pl
Na zgłoszenia czekamy do 31.03.2017 r.
Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 07 kwietnia 2017 r. w „Karczmie Pod Strzechom” w Górkach Wielkich.
Zapraszamy do udziału w zabawie, a może to do Was uśmiechnie się szczęście...
www.karczmapodstrzechom.pl
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