Wedding of your dreams

Pałac Lacon

został

wybudowany

pod

koniec

XIX

wieku

dla

Juliana

Tołłoczki, głównego

udziałowca cukrowni Łubna według projektu znanego krakowskiego projektanta Tadeusza Stryjeńskiego.
Niełatwo uwierzyć, że jeszcze kilka lat temu Pałac Lacon był ruiną. W 2012 roku został całkowicie zburzony z powodu mocno
naruszonej konstrukcji. Ocalała jedynie zabytkowa Pałacowa Wieża. Dzięki nowemu właścicielowi, Pałac odrodził się w nowym
charakterze. Dziś to 3*** hotel, SPA, restauracja.
Na swych czterech kondygnacjach mieści m.in. Dziewiętnaście pokoi, łącznie
Oprócz przytulnych w pełni wyposażonych pokoi, goście mają do dyspozycji strefę SPA.

pomieści

48

osób.

Pałac posiada główną salę restauracyjno-balową oraz dwie sale konferencyjne z możliwością połączenia w jedną. Lacon stanowi
idealne miejsce zarówno na duże, jak i kameralne uroczystości.

Oferta Weselna
2021

Pakiet Srebrny
ZUPA


Tradycyjny rosół z makaronem



Krem z białych warzyw z migdałami



Krem borowikowy

DANIE GŁÓWNE


Filet z kurczaka w sosie pieczarkowym ziemniakami i kapustą pekińską



Pieczeń wieprzowa marynowana w winie z ziołami, puree ziemniaczanym i sałatą lodową



Roladka drobiowa faszerowana serem żółtym i szynką

DESER



Puchar lodowy z bitą śmietaną i owocami sezonowymi



Panna cotta na kruszonce toruńskiej



Krem waniliowy z wiśnią

PIERWSZA KOLACJA


Pulpety w sosie pomidorowym lub pieczarkowym z kaszą kuskus oraz
sałatką z kapusty pekińskiej



Roladka z indyka nadziewana szpinakiem w sosie cytrynowym z ryżem
w dwóch kolorach



Pierś z kurczaka zapiekana z suszonymi pomidorami i mozzarellą,
podana z opiekanymi ziemniakami i mixem sałat

DRUGA KOLACJA


Żeberka marynowane z ziemniakami opiekanymi i kapustą zasmażaną



Szaszłyk drobiowy z rozetkami ziemniaczanymi i sałatką grecką



Karkówka pieczona w sosie własnym z kluskami śląskimi i czerwoną
kapustą

TRZECIA KOLACJA


Barszcz czerwony z pierożkami z mięsem



Stroganoff na wołowinie



Bogracz wieprzowy z gorącymi bułeczkami

BUFET ZIMNYCH PRZEKĄSEK


Kompozycja mięs pieczonych, wędlin i serów



Tymbaliki drobiowe/wieprzowe



Sałatka z selerem naciowym i kurczakiem



Sałatka grecka

DODATKOWO W CENIE



Sałatka z makaronem, kurczakiem i suszonymi pomidorami



Przywitanie Pary Młodej chlebem i solą



Roolsy - rolada z tortilli faszerowana warzywami



Mix ciast bankietowych



Muszle makaronowe z mięsem mielonym



Owoce sezonowe



Trio śledziowe



Napoje gorące



Pieczywo mieszane



Napoje gazowane



Napoje niegazowane

209zł/os

Pakiet Diamentowy
PRZYSTAWKA


Carpaccio z wędzonego łososia z sosem limonkowym



Wykwintna sałatka z malinami i melonem



Pasztet z sosem żurawinowym

ZUPA


Tradycyjny rosół z makaronem



Krem borowikowy z oliwą sezamową i kruchymi paluszkami



Kalafiorowo-brokułowy duet kremów z grzanką ziołową

DANIE GŁÓWNE


Polędwiczki wieprzowe z chrzanową nutą w towarzystwie ziemniaczanego puree
i sałaty lodowej



Filet z indyka w sosie gorgonzoli z ryżem i sałatką z czerwonej kapusty



Rolada schabowa faszerowana szpinakiem i serem feta z ziemniakami
opiekanymi i zestawem surówek

DESER


Smażone plastry ananasa na piance śmietanowo-kokosowej



Szarlotka na ciepło z gałką lodów



Puchar lodowy z sosem wiśniowym i owocami sezonowymi

PIERWSZA KOLACJA


Smażone plastry szynki w słonych
z kiszonych ogórków, cebuli i papryki



Polędwiczki z kurczaka w sezamie z duffinkami ziemniaczanymi i surówką
z białej kapusty



Kurczak w sosie porowo-śmietanowym z frytkami i mixem sałat

z ziemniakami siekanymi i sałatką

DRUGA KOLACJA


Wykwintna potrawka wołowa z kaszą pęczak



Halibut w cieście z rozetkami ziemniaczanymi i mixem sałat



Żeberka marynowane na kapuście zasmażanej z ziemniakami opiekanymi

CIEPŁE DANIA BUFETOWE


Pierogowy mix ( z mięsem, z kapustą i grzybami, ruskie)

TRZECIA KOLACJA





Zupa meksykańska

Skrzydełka z kurczaka w sosie meksykańskim/
płatki z kurczaka z pieczarkami



Żurek z jajkiem i białą kiełbaską



Potrawka chłopska

BUFET ZIMNYCH PRZEKĄSEK
DODATKOWO W CENIE



Kompozycja mięs pieczonych, wędlin i serów



Przywitanie Pary Młodej chlebem i solą



Tymbaliki drobiowe/wieprzowe



Słodki stół



Sałatka z selerem naciowym i kurczakiem



Rollbar- piwo no limit



Sałatka z brokułami i serem feta



Mix ciast bankietowych



Sałatka z makaronem, kurczakiem i suszonymi pomidorami



Owoce sezonowe



Roolsy - rolada z tortilli faszerowana warzywami



Lemoniady - sezonowo



Zawijas francuski faszerowany pieczarkami



Napoje gorące



Muszle makaronowe z mięsem mielonym



Napoje gazowane



Trio śledziowe



Napoje niegazowane



Babeczki z nadzieniem warzywnym



Pieczywo mieszane

269zł/os

Opcje dodatkowe
DODATKOWE PÓŁMISKI DO OBIADU 20zł/os


Udka pieczone po polsku



Devolay



Pieczeń biskupia

DODATKOWE DANIA BUFETOWE 15zł/os


Gołąbki z pęczakiem w sosie kurkowym



Biała kiełbasa w sosie chrzanowym



Pałki z kurczaka w 3 smakach

STÓŁ WIEJSKI 2200zł / 100 osób

STÓŁ SŁODKI 1700zł / 100 osób

POKOJE HOTELOWE DLA GOŚCI - 120zł/os
zameldowanie od 10.00
wymeldowanie do godziny 16.00
śniadanie serwowane w godzinach 10.00-12.00

Opłaty dodatkowe
WŁASNY STÓŁ WIEJSKI - opłata serwisowa 400zł

WŁASNY STÓŁ SŁODKI - opłata serwisowa 300zł

TORT - opłata serwisowa 300zł

Przechowywanie paczek ciast w chłodni - 4zł/szt

Najem baru dla barmanów zewnętrznych - 500zł

Dodatkowo w cenie


Brak opłaty korkowej



Serwetki szare/ białe



Apartament dla Nowożeńców





Podtalerze srebrne

Możliwość udostępnienia dekoracji : kandelabry, lustra,
wazony, świeczniki, obrączki na serwety



Obrusy szare /białe



Ogródek na wyłączność

Ślub Cywilny w Pałacowym Ogródku

Wynajęcie Pałacowej Altany-400zł

Wasze wymagania naszą inspiracją

Pałac Lacon Centrum Hotelowo-Konferencyjne
ul. 1-go maja 16
28-500 Kazimierza Wielka
www.lacon.pl
E-mail : recepcja@lacon.pl, lacon@op.pl
Recepcja: 508-072-579
Manager: 515-972-011

