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SKOMPONUJ
SWOJEWŁASNE MENU



105
zł/os

120
zł/os

105 zł/os
3 dania gorące:
zupa serwowana
danie główne serwowane 
danie serwowane półmiskowo

120 zł/os
4 dania gorące:
zupa serwowana
danie główne serwowane 
bufet dań ogólnodostępny 
zupa serwowana

145
zł/os

145 zł/os
5 dań gorących:
zupa serwowana
danie główne serwowane 
kolejne danie serowane 
bufet dań ogólnodostępny 
zupa serwowana

DANIA GORĄCE



120
zł/os

35
zł/os

PRZEKĄSKI ZIMNE
PRZEKĄSKI
ZIMNE W BUFECIE:
95 zł/os B
kompozycja przekąsek (15 szt)

PRZEKĄSKI
ZIMNE W STOLE    
120 zł/os
kompozycja przekąsek (10 szt)

SŁODKI BUFET 
35 zł/os
6 rodzajów ciast
6 rodzajów deserów 
przygotowane w 
hotelowej cukierni 
owoce całe, filetowane

95
zł/os

PRZEKĄSKI I DESERY



NAPOJE
35 zł/os
Bez limitu: kawa z 
ekspresu, herbaty 
smakowe, woda 
niegazowana, soki 
owocowe, napoje 
gazowane

OPEN BAR
2700 z ł
2 barmanów
Drinki przygotowane 
przez Barmanów. 
Pakiet alkoholi - lista do 
zakupienia przez Parę 
Młodą.

NAPOJE

DRINK BAR
87 zł/os
Bez limitu: (wódka Żubrówka 
lub Bols 0,5 l)
wino białe i czerwone na 
bufecie
piwo Łomża 0,5 l
piwo bezalkoholowe: 
Żywiec 0,33 l
Whiskey Ballantines

35
zł/os

2700
zł

87
zł/os



POPRAWINY 110 zł/os
zupa + danie gorące wg. Szefa Kuchni
dania z przyjęcia weselnego
bufet kaw i herbat
napoje gazowane,
napoje niegazowane
przyjęcie do 6 godzin

POPRAWINY 95 zł/os
zupa wg. Szefa Kuchni
dania z przyjęcia weselnego
bufet kaw i herbat,
napoje niegazowane,
napoje gazowane,
przyjęcie do 6 godzin,

STÓŁ KURPIOWSKI 2300 zł
Kiełbasa podsuszana
Kiełbasa gruba czosnkowa
Polędwica wędzona
Baleron
Szynka z tłuszczykiem
Szynka wiejska
Pasztetowa
Boczek wędzony
Kaszanka gryczana

Salceson biały i ciemny
Szynka z nogą
Pasztet wiejski
Karkówka
Ogórek kiszony (w sezonie małosolny)
i inne marynaty
Smalec
Chleb wiejski
Serwis i obsługa kelnerska

95
zł/os

110
zł/os

2300
zł/stół

STÓŁ KURPIOWSKI I POPRAWINY



Korona Hotel *** położony jest zaledwie 4 km od Ostrołęki,
w zacisznym i ustronnym miejscu w otoczeniu sosnowego
lasu i obszaru Natura 2000. Butikowy hotel w Krukach
stanowi wyjątkowe połączenie bogatej tradycji regionu
kurpiowskiego z nowoczesnym stylem i nieformalną
atmosferą. Hotel oferuje 43 pokoje w różnych kategoriach.
Położenie hotelu w pobliżu lasu stwarza odpowiednie
warunki do odpoczynku.

Pokoje:
Do dyspozycji gości ponad 80 miejsc noclegowych.
Wyposażone w klimatyzację, lodówkę. Wnętrza są komfortowe,
przestronne. Dodatkowo goście mogą korzystać z bezpłatnego
wi–fi. Parking dla gości gratis.



- klimatyzowaną salę
- profesjonalną obsługę kelnerską
- oświetlenie ledowe Sali
- płócienne serwetki, bawełniane obrusy
- dzieci do lat 10 - 60 % ceny
- nadzór nad przyjęciem weselnym
- drewniany parkiet taneczny
- dania dietetyczne, wegetariańskie
- apartament dla Młodej Pary
- powitanie Pary Młodej chlebem i solą
- czerwony dywan
- bezpłatny parking
- specjalne ceny pokoi oraz śniadań dla gości weselnych
- plac zabaw dla dzieci (mini golf, trampolina, huśtawka, zjeżdżalnia)

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, służymy wieloletnim
doświadczeniem, pomocą i radą wyspecjalizowanego zespołu a to wszystko
po to, aby wesprzeć Państwa w organizacji tego wymarzonego dnia.

Informacje o terminach dotyczących rezerwacji:
1. Bezpłatna rezerwacja wybranej daty na 14 dni.
2. Potwierdzenie ilości gości, ostateczne zmiany do 14 dni przed
przyjęciem.

3. W dniu podpisania umowy następuję wybór opcji menu, dodatkowych
usług, wpłata zadatku 3.000 zł.

4. W dniu wesela ustawienie, aranżacja stołów, ułożenie winietek,
prezentów, listy gości po stronie obsługi.

5. Wpłata za całość przyjęcia na 10 dni przed weselem.

Miejsce na notatki Pary Młodej:

………………………………………………………................................……….........................................................

...........................................…………………………………………………………………………………............………………

GWARANTUJEMY:
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