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Niesamowite widoki

Restauracja Dwór Kukuczka



Pyszne jedzenie
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Bogata oferta cukiernicza
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Profesjonalna obsługa kelnerska
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W naszym obiekcie znajdują się dwie sale weselne

Sala z antresolą – od 150 do 200os

Przestronna, jasna z przepięknymi 
widokami na krajobraz Beskidów . 
Dwupoziomowa sala idealnie sprawdzi się 
jako sala weselna. Wykończenie wnętrza 
przez naturalne materiały takie jak 
drewno, kamień, szkło tworzą harmonię 
z malowniczymi widokami za oknem. Sala 
pomieści maksymalnie 200 osób 
lecz rozstawienie stolików na dwóch 
piętrach tworzy intymny klimat i sprawia, 
że pozostaje bardzo dużo miejsca 
do tańczenia.

Sala Zbójecka – do 150os

Kameralna z widokiem na panoramę 
Beskidów stanowi niezależną salę 
od reszty budynku i posiada oddzielne 
wejście, które bezpośrednio prowadzi 
na plac zabaw. Posiadamy udogodnienia 
takie jak profesjonalne nagłośnienie, 
oświetlenie oraz duży, drewniany parkiet. 
Pomieści maksymalnie 150 osób. 
Elementami wystroju są 3 piękne obrazy 
miejscowego malarza, przedstawiające 
krajobrazy oraz historię Beskidzkiej 
Trójwsi zawieszone w otoczeniu 100-
letniej cegły i drewna nadają Sali 
wyjątkowy klimat.
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Oferty menu
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➢Menu nr 1 cena 280zł

Obiad, deser, zimny bufet, kolacja 1, kolacja 2

Napoje bezalkoholowe bez limitu

➢Menu nr 2 cena 300zł

Obiad, deser, zimny bufet, kolacja 1, kolacja 2, kolacja 3

Napoje bezalkoholowe bez limitu

➢Menu nr 3 cena 350zł

Obiad, deser, zimny bufet, kolacja 1, kolacja 2, kolacja 3

Napoje bezalkoholowe bez limitu

➢Menu regionalne 280zł

Obiad, deser, zimny bufet, kolacja 1, kolacja 2

Napoje bezalkoholowe bez limitu

W 2022 roku w 

naszej ofercie 

mogą Państwo 

znaleźć 4 różne 

oferty menu
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Dodatkowe atrakcje 
kulinarne
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Swojski stół:

• Świńska kita wędzona w 

całości

• Deska wędlin swojskich

• Deska serów regionalnych

• Domowy smalec z 

ogórkiem

• Domowy pasztet

Cena 14zł/os do 100os

12zl/os od 100os



Grillowanie w 
ogrodzie:

Do wyboru 4 pozycje:

Kiełbasa domowa Dwór Kukuczka 

Kaszanka 

Grillowany karczek

Szaszłyk drobiowy 

Szaszłyk wieprzowy 

Szaszłyk wegański 

Mini burgery wołowe

Dodatki:

Ziemniaki opiekane

Chleb

Ketchup, musztarda, chrzan

Sałatka grecka

Ogórki kiszone

W przypadku zamiany kolacji na 

grilla dopłata 10zł/os



Świniak na 
sali:

Świniak pieczony w całości 

serwowany na środku Sali przez 

kucharzy, podawany z kapustą 

regionalną i kaszą.

Koszt 30zł/os

Istnieje możliwość wymiany 

kolacji 2 na świniaka za 

dopłatą 10zł

Istnieje możliwość wymiany 

kolacji 3 na świniaka za 

dopłatą 15zł



Cukiernia w 
Dworze Kukuczka
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Torty weselne

Nasze cukierniczki, pieką różnego 

rodzaju torty, które mogą zostać 

udekorowane tak jak młoda para 

sobie zażyczy. 

Cena tortu 12zł/os
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Nasze ciasta:
➢ Ciasto miodowo orzechowe

➢ Snickers

➢ Tarta z masłem orzechowym

➢ Tarta z kokosem (bounty)

➢ Sernik tradycyjny

➢ Sernik czekoladowy

➢ Sernik z galaretką owocową

➢ Sernik z piernikiem

➢ Sernik z kajmakiem i bananami

➢ Torcik czekoladowy

➢ Malinowa chmurka

➢ Ciasto marchewkowe

➢ Ciasto cytrynowe bezglutenowe

Cena za kawałek 9zł/kawalek
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Słodki stół:
➢ Tiramisu

➢ Snickers

➢ Panna cotta

➢ Makaroniki

➢ Mus czekoladowy z wiśnią

➢ Granola z jogurtem

➢ Nasiona chia z mango

➢ Muffin czekoladowy

➢ Cake pops

➢ Babeczki marchewkowe

➢ Red velvet

➢ szpinakowe

Cena za szt 7zł/szt
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Pakiet słodkości
Tort, kawałek ciasta, finger food 

14.11.2022

Cena 25zł/os



Alkohole



Opłata korkowa

Wniesienie własnego alkoholu bez limitu:

Jednorazowa opłata korkowa 500zł

W przypadku zakupu alkoholu z naszej oferty 

opłata korkowa nie obowiązuje.

Ceny alkoholi ustalane są indywidualnie.
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Barman na 
weselu:

Do dyspozycji gości, może znaleźć 

się również barman serwujący 

drinki, które są rozliczane po 

weselu od wypitej sztuki.

Karta drinków jest ustalana 

indywidualnie przed weselem z 

młodą parą.
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Dodatkowe usługi



Dekoracje sali:
Wykonujemy dekoracje na 

życzenie, posiadamy bardzo dużo 

ozdób, świec stojaków itp.

Kompozycje kwiatowe są 

wykonywane mogą przybrać różną 

postać od wiązanek po duże 

kompozycje na stojak czy też 

wieńce,

Tel. kontaktowy 601660693



Ślub w plenerze:

W naszej ofercie są również śluby 

cywilne z widokiem na Beskidy.

W cene oferty wchodzi:

-Przygotowanie 40 miejsc 

siedzących dla gości.

-Przygotowanie oraz udekorowanie 

glorietki, gdzie odbywa się 

ceremonia.

-Rozwinięcie białego dywanu (na 

życzenie)

Cena 1500zł



Pokoje dla gości:

W naszym obiekcie oferujemy 4 

pokoje dwuosobowe z 

możliwościami dostawek, 

wszystkie pokoje w wysokim 

standardzie z osobną łazienką. 

Dysponujemy także nowoczesnym 

apartamentem składającym się 

z przestronnej sypialni, pokoju 

dziennego i w pełni wyposażonej 

łazienki. Wszystkie proponowane 

przez nas pokoje posiadają mini-

bar 

oraz zainstalowaną klimatyzację.



Fotobudka:
Zdjęcia w formacie 5x15cm

Wydruk dwóch kopii za jednym 

razem!!!

• 1h zdjęć bez limitu 400zł

• 2h zdjęć bez limitu 600zł

• 3h zdjęć bez limitu 800zł
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Napis LOVE:
Posiadamy w ofercie rustykalny 

napis LOVE, który świetnie wpisuje 

się klimat naszego lokalu.

Cena 300zł
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Nasze promocje  %

➢ Wesele w dni robocze od poniedziałku do czwartku 5% zniżki.

➢ Młodej parze w noc poślubną udostępniamy nasz apartament w prezencie.

➢ Od poniedziałku do czwartku w dni robocze opłata korkowa nie obowiązuje.

➢ Pokoje znajdujące się w naszym obiekcie 30% taniej dla gości weselnych.

➢ Uwzględniamy wszystkie diety gości bez dodatkowej opłaty.

➢ Na Sali zbójeckiej udostępniamy bezpłatnie projektor wraz z ekranem.

Promocje uwzględniamy w przypadku wesel powyżej 70 os.
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Zapraszamy do 
kontaktu

Osoba odpowiedzialna:

Bartłomiej Kukuczka

Manager restauracji

Tel.: 724244226

Email: biuro@dworkukuczka.pl
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