
KWESTIONARIUSZ

Menu:

 Zupa:  Żurek na zakwasie

 Danie gorące: Kotlet schabowy smażony na smalcu wołowym, kremowe puree,   

            surówka z kapusty po podlasku

 Napoje zimne: soki owocowe (jabłkowy, pomarańczowy), woda mineralna

 Napoje gorące: herbata, kawa z ekspresu

Czas trwania poprawin: 12.00 – 18.00 

Koszt: 70 zł/os.

Ostateczne potwierdzenie liczby gości następuje w momencie uzgodnienia menu weselnego,

 tj. do 10 dni przed uroczystością.

Prosimy o podanie szacunkowej liczby gości:………….............

W czasie poprawin serwowane są zimne przystawki oraz elementy bufetu słodkiego pozostałe

 z przyjęcia weselnego.

W zależności od liczby gości, poprawiny odbywają się w sali bankietowej (max. 150 os.) lub sali 

kameralnej (max. 40 os.). Minimalna liczba uczestników wynosi 25 osób. Poprawiny organizowane 

są w formie bufetu.

Specjalnie dla Par organizujących przyjęcie weselne w 2021 roku w naszej restauracji 

przygotowaliśmy ofertę dotyczącą poprawin oraz pokoi noclegowych. Jeżeli są Państwo 

zainteresowani skorzystaniem z niej, uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższego kwestionariusza.
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Poprawiny

.................................................
(imię, nazwisko)

.................................................
(telefon)

.................................................
(termin przyjęcia weselnego)



Pokoje noclegowe
Przypominamy o możliwości rezerwacji miejsc noclegowych dla gości weselnych. 

Przygotowaliśmy do Państwa dyspozycji 9 dwuosobowych pokoi na poddaszu Restauracji 

„Pod Sokołem”.

Doba hotelowa: od 15.00 do 11.00.

Po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje możliwość bezpłatnego przedłużenia doby 

hotelowej do godziny 12.00, o ile nie wpływa to na rezerwacje dnia następnego.

Koszt wynajęcia pokoju dwuosobowego: 160 zł/doba 

Cena uwzględnia rabat dla gości weselnych.

Śniadanie płatne dodatkowo 30 zł/os.

Prosimy o podanie liczby rezerwowanych pokoi: ………………… oraz terminu pobytu 

Państwa gości: ..................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Potwierdzeniem rezerwacji pokoi jest wpłata zaliczki w wysokości 100 zł/pokój w terminie 

do 10 dni przed przyjęciem weselnym.

Uwagi:

Dla uczestników poprawin ogródek ustawiany jest od strony ulicy Grodzieńskiej 

(wejście od strony basenu).

Rezerwacja sali na uroczystość poprawin nie rezerwuje na wyłączność obiektu. 

Restauracja pracuje w normalnym trybie.
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W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji 

501 512 540

izabela@ancypo.pl

FB/Karczma pod Sokołem

Uprzejmie prosimy o zwrot wypełnionych kwestionariuszy do dn. 21 maja 2021 roku

osobiście w Restauracji „Pod Sokołem” lub mailowo na adres: izabela@ancypo.pl.

Brak informacji zwrotnej z Państwa strony będzie dla nas jasnym sygnałem, 

że nie są Państwo zainteresowani ofertą, dlatego nie gwarantujemy 

możliwości rezerwacji sali lub pokoi w późniejszym terminie.


