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Kultura Wysoka to doskonałe miejsce na organizację przyjęcia
weselnego. Surowe ceglane mury, ogromne, niemal 3 metrowe okna i
unikatowy 120 - letni drewniany dach na długo pozostaną w pamięci
Państwa i Państwa gości. Drewniany dębowy parkiet, doskonały do
zabawy macie Państwo u nas w cenie.
Współpracujemy ze specjalistami związanymi z branżą ślubną fotografami, florystką, dekoratorką, DJ'ami, weddingplannerką.
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NASZA OFERTA ZAWIERA
3 dania serwowane w stoły
gorący i zimny bufet bez limitu
ilościowego (2 x zupa, 4 x danie główne,
5 x dodatki, 10 x przystawki z sałatkami)
przyęcie na 10 godzin
stoły, krzesła, nakrycie stołów
serwis
specjalne menu dla gości na dietach
pokój dla pary młodej
dostęp do ogrodu
parking dla gości
indywidualny nadzór nad weselem
ochrona
KULTURA WYSOKA | OFERTA WEELNA | SEZON 2021

Propozycja menu | 270 pln / osoba
MENU SERWOWANE
Przystawka
Carpaccio z kaczki z żurawiną, pomarańczą i pestkami dyni
Tatar z łososia z kaparami i szalotką
lub
Zupa
Rosół z bażanta z domowymi lanymi kluskami
Krem z pieczonych białych warzyw z lubczykiem
Danie Główne
Polędwiczki wieprzowe na grzybowym risotto z truflami
„Mielone” z kalafiora z pieczonymi ziamniakami i surówką z kiszonej
kapusty
Deser
Mus z czarnej porzeczki z kruszonką migdałową i bazylią
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Propozycja menu
MENU BUFETOWE
Bufet ciepły
beef strogonow, pieczony sandacz w sosie zielonego curry, wolno
pieczona jagnięcina z bakłażanem i rozmarynem, lecho
Dodatki
grillowane warzywa, ryż prażony z kurkumą opiekane ziemniaki z
rozmarynem, gnocchi z sosem włoskim
Przekąski
łosoś gravlax z sałatką ze świeżych ziół, paszteciki z grillowaną
wątróbką na cieście francuskim z musem malinowym, krewetki w panko
z sosem słodkim chilli, tatar z łososiem z czarnym sezamem, tatar
wołowy na grzankach, mini caprese, grillowana cukinia z serem
camembert z sosem żurawinowym, pieczony rostbef z sosem
chrzanowym
Sałatki
karmelizowane gruszki z serem rokpol i orzechami na rukoli, sałatka z
melonem i granatem i dresingiem na bazie miodu gryczanego

* menu każdorazowo układamy indywidualnie.
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SŁODKI STÓŁ | 15 PLN / OSOBA
Propozycja
szarlotka z nuta pomarańczy
mus z ciemnej czekolady z lukrem cytrynowym
brownie z truskawkami
świeże filetowane owoce

OPEN BAR SOFT | 25 PLN / OSOBA
coca-cola / sprite / tonic
soki: pomarańcza / jabłko
woda gazowana / niegazowana
kawa z ekspresu
wybór herbat

OPEN BAR PREMIUM | 100 PLN / OSOBA
Z OBSŁUGĄ BARMAŃSKĄ
Wódka J.A. Baczewski podawana w stoły
Whiskey Jack Daniel's
Gin Beefeater London Dry
Teqila Olmeca Blanco / Gold
Rum Bacardi
piwo
wino białe, czerwone
Drinki (propozycja) - Mojito, Margarita, Tequilla sunrise, Long island, Sex on the
beach, Caipirinha, Aperol spritz, Negroni, Whisky z colą, Whisky on ice, Cuba libre
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Pakiet ALL INCLUSIVE 400 pln / osoba
MENU SERWOWANE
MENU BUFETOWE
SŁODKI STÓŁ
OPEN BAR SOFT
OPEN BAR PREMIUM
WELCOME DRINK
OPŁATA TORTOWA
OCHRONA
OGRÓDEK
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OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA
Welcome drink (Prosecco) - 10 pln /os
Wynajęcie przestrzeni na zaślubiny - 1200 pln
Opłata tortowa - 150 pln
Korkowe - 30 pln / osoba
DJ / nagłośnienie / dekoracja światłem - 3500 pln
Fotograf na 5 h wesela - 500 pln
Dekoracja stołów - od 25pl / osobę
Dopłata dla przyjęć do 100 osób - 100 pln za każdą "brakującą" osobę
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Kontakt
KULTURA WYSOKA

+48 660 97 40 40
wysoka@KulturaWysoka.com
@kulturawysoka

@kulturawysoka

UL. SZWEDZKA 2
03-419 WARSZAWA

DARMOWA naOPCJA
dziwne czasy

PAKIET BEZPIECZNY
ANTY-COVID19
Starając się sprostać wyzwaniom jakie postawiła przed
nami pandemia proponujemy Państwu organizację
przyjęcia weselnego w dwóch mniejszych grupach.
Dzięki takiemu nowatorskiemu rozwiązaniu macie
Państwo gwarancję, że Wasze przyjęcie odbędzie się
niemal na 100%.
W chwili obecnej pakiet Bezpieczny oferujemy
BEZPŁATNIE

W TROSCE O ZDROWIE WASZE I
WASZYCH BLISKICH
Jeżeli powiat warszawski zostanie włączony do
strefy czerwonej w naszym systemie możecie
Państwo zorganizować wesele dla 100 osób,
jeżeli powiat warszawski zostanie włączony do
strefy żółtej - 200 osób.
Szczegóły naszego roziwązania przedstawimy
Państwu podczas prezentacji sali
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