
WESELE W HOTELU JULINEK***



WYJĄTKOWE MIEJSCE

Hotel Julinek*** to malowniczo położony obiekt znajdujący się na terenie kompleksu
Parku Rozrywki Julinek.

Otaczający go Kampinoski Park Narodowy oraz usytuowanie niedaleko Warszawy
czynią go doskonałym miejscem na organizację niezapomnianego przyjęcia weselnego.

Do Państwa dyspozycji oddajemy:
 Trzygwiazdkowy Hotel Julinek
 Dużą Arenę, która na początku 2019r. przeszła spektakularną metamorfozę
 Małą Arenę znajdującą się w niezależnym budynku na terenie Parku
 Przestronny namiot eventowy, mieszczący nawet do 500 osób

Duża Arena



DUŻA ARENA 
RYS HISTORYCZNY

Obiekt ten ma niesamowitą historię zwią-
zaną z rozwojem polskiej i europejskiej 
sztuki cyrkowej. To tutaj właściciele cyr-
ków z  Europy i  światła podpisywali kon-
trakty zagraniczne z najlepszymi i najbar-
dziej utalentowanymi artystami. Swoje 
pierwsze kroki na Dużej Arenie stawiali 
również absolwenci Państwowej Szkoły 
Cyrkowej w pokazach dyplomowych.



DUŻA ARENA DZIŚ

Duża Arena przeszła spektakularną me-
tamorfozę. Została oddana do użytku na 
początku 2019r., stając się niespotykaną 
i oryginalną przestrzenią eventową. 

Łączna powierzchnia eventowa Dużej 
Areny wynosi ponad 1000 m2. Arena Cen-
tralna – okrągła sala o powierzchni ponad 
450 m2 – została wyposażona m.in. w: na-
głośnienie strefowe, ekran projekcyjny, 
projektor multimedialny wraz z  obiekty-
wem, 30 monitorów typu LED, kratownicę 
aluminiową, cztery wyciągarki elektryczne 
o  łącznym udźwigu do 2000 kg, a także 
oddzielną reżyserkę z systemem sterowa-
nia oświetlania widowni.



DUŻA ARENA DZIŚ

Powierzchnie boczne Areny Centralnej: 
Tygrysiarnia, Słoniarnia i Siodlarnia są ide-
alnymi przestrzeniami do wykorzystania 
pod strefy tematyczne, takie jak chillout 
room, strefa gastronomiczna, strefa multi-
medialna etc.



MAŁA ARENA 
RYS HISTORYCZNY

W  roku 1951 rozpoczęła się rozbudowa 
Julinka – wtedy to dobudowano okrągłą 
arenę zadaszoną blaszaną kopułą. Nie-
gdyś sala treningowa dla gwiazd świata 
cyrku, dziś Mała Arena służy jako niezwy-
kłe miejsce do organizacji eventów i przy-
jęć okolicznościowych.

Niebanalne wnętrze pozwala śmiało 
stwierdzić, że jest to jedno z  najbardziej 
wyjątkowych miejsc w całej Europie.



MAŁA ARENA DZIŚ

Oddana w  styczniu 2018 roku po grun-
townym remoncie Mała Arena odzyskała 
dawną świetność i  na nowo oczarowuje 
swoim blaskiem.

W obiekcie znajdują się:
 Wysoka na 11 metrów Sala Okrągła 
o pow. 250 m2 i średnicy niemal  
20 m, która pomieści do 120 osób  
przy stołach bankietowych

 Usytuowana na planie prostokąta 
Sala Kolumnowa z bezpośrednim 
przejściem do Sali Okrągłej, pomieści 
dodatkowo do 30 osób. Idealna jako 
zaplecze dla obsługi technicznej  
lub jako sala zabaw dla  
najmłodszych Gości.



MAŁA ARENA DZIŚ

 Drewniany taras wyposażony w stoliki, 
krzesła i parasole 

 Toalety wraz z przewijakiem  
dla niemowląt

 Zaplecze gastronomiczne

Niepowtarzalna architektura i unikalność 
na skalę kraju staną się doskonałym tłem 
tego wyjątkowego dnia.



WESELE W PLENERZE

Zielona strefa Parku Rozrywki Julinek, oto-
czona Kampinoskim Parkiem Narodowym, 
jest idealnym miejscem do organizacji Pań-
stwa przyjęcia w plenerze.

Las, przyroda i śpiew ptaków stanowią ro-
mantyczne tło tej szczególnej uroczystości. 



IDEALNA OFERTA NA MIARĘ 
TWOICH POTRZEB

Ciekawie skomponowane menu oraz ob-
sługa na najwyższym poziomie.

Indywidualne podejście do każdego Go-
ścia pozwoli Państwu spełnić marzenie 
o perfekcyjnej uroczystości, a komplekso-
wość usługi ułatwi wiele aspektów orga-
nizacyjnych.

Całości dopełnią starannie wyselekcjono-
wane alkohole oraz niebanalna sceneria.



PAKIET STANDARD 250 ZŁ / OS.
PAKIETY WESELNE

W PAKIECIE:
 czas trwania przyjęcia – 10 godzin
 przywitanie chlebem i solą
 kieliszek wina musującego na powitanie
 wynajem sali i obsługa kelnerska
 szatnia i serwis sprzątający
 4 miejsca parkingowe przed Małą lub Dużą Areną (pozostałe miejsca na parkingu hotelowym)
 1 pokój dla Nowożeńców (z prezentem od hotelu – świeże owoce i butelka wina musującego)
 10% rabatu dla Pary Młodej przy organizacji kolejnych imprez typu: chrzciny, komunia

BUFET ZIMNY 7 przekąsek, 4 sałatki 

PRZYSTAWKA 1 przystawka serwowana lub zupa (serwowana)

DANIA GORĄCE 3 dania gorące serwowane

STACJA ZUP 3 zupy w bufecie (uruchamiana od początku przyjęcia lub jako opcja 4 dania gorącego nad ranem)

DESERY 1 deser serwowany, bufet deserowy (4 rodzaje ciast, owoce)

NAPOJE GORĄCE kawa, herbata, napoje owocowe, napoje gazowane (Pepsi, Mirinda, 7Up), woda



W PAKIECIE:
 czas trwania przyjęcia – 10 godzin
 przywitanie chlebem i solą
 kieliszek wina musującego na powitanie
 wynajem sali i obsługa kelnerska
 szatnia i serwis sprzątający
 4 miejsca parkingowe przed Małą lub Dużą Areną (pozostałe miejsca na parkingu hotelowym)
 1 pokój dla Nowożeńców (z prezentem od hotelu – świeże owoce i butelka wina musującego)
 1 dodatkowy pokój dwuosobowy
 10% rabatu dla Pary Młodej przy organizacji kolejnych imprez typu: chrzciny, komunia

BUFET ZIMNY 8 przekąsek, 5 sałatek 

PRZYSTAWKA 1 przystawka serwowana lub zupa (serwowana)

DANIA GORĄCE 3 dania gorące serwowane

STACJA ZUP 3 zupy w bufecie (uruchamiana od początku przyjęcia lub jako opcja 4 dania gorącego nad ranem)

DESERY 1 deser serwowany, bufet deserowy (5 rodzajów ciast, owoce)

NAPOJE GORĄCE kawa, herbata, napoje owocowe, napoje gazowane (Pepsi, Mirinda, 7Up), woda

PAKIET SREBRNY 270 ZŁ / OS.
PAKIETY WESELNE



BUFET ZIMNY 9 przekąsek, 5 sałatek

PRZYSTAWKA 1 przystawka serwowana lub zupa (serwowana)

DANIA GORĄCE 3 dania gorące serwowane

STACJA ZUP 3 zupy w bufecie (uruchamiana od początku przyjęcia lub jako opcja 4 dania gorącego nad ranem)

DESERY 1 deser serwowany, bufet deserowy (6 rodzajów ciast, owoce)

TORT typu NAKED, do indywidualnego ustalenia (100g/os.)

NAPOJE GORĄCE kawa, herbata, napoje owocowe, napoje gazowane (Pepsi, Mirinda, 7Up), woda

W PAKIECIE:
 czas trwania przyjęcia – 10 godzin
 przywitanie chlebem i solą
 kieliszek wina musującego na powitanie
 wynajem sali i obsługa kelnerska
 szatnia i serwis sprzątający
 4 miejsca parkingowe przed Małą lub Dużą Areną (pozostałe miejsca na parkingu hotelowym)
 1 pokój dla Nowożeńców (z prezentem od hotelu – świeże owoce i butelka wina musującego)
 2 dodatkowe pokoje dwuosobowe
 10% rabatu dla Pary Młodej przy organizacji kolejnych imprez typu: chrzciny, komunia
 menu degustacyjne dla 2 osób w cenie

PAKIET PREMIUM 310 ZŁ / OS.
PAKIETY WESELNE

W PAKIECIE:
 czas trwania przyjęcia – 10 godzin
 przywitanie chlebem i solą
 kieliszek wina musującego na powitanie
 wynajem sali i obsługa kelnerska
 szatnia i serwis sprzątający
 4 miejsca parkingowe przed Małą lub Dużą Areną (pozostałe miejsca na parkingu hotelowym)
 1 pokój dla Nowożeńców (z prezentem od hotelu – świeże owoce i butelka wina musującego)
 1 dodatkowy pokój dwuosobowy
 10% rabatu dla Pary Młodej przy organizacji kolejnych imprez typu: chrzciny, komunia



DODATKOWE INFORMACJE DO PAKIETÓW WESELNYCH

 Podane ceny są cenami brutto
 Dzieci do lat 3 – gratis
 Dzieci do lat 12 i podwykonawcy – płatne 50 %
 Organizacja przyjęcia weselnego w piątek – 10% rabatu  
od kwoty podstawowej każdego pakietu
 Organizacja przyjęcia weselnego poniedziałek – czwartek  
– 15% rabatu od kwoty podstawowej każdego pakietu
 Organizacja przyjęcia weselnego w święta i w okresie świątecznym  
– obowiązuje dopłata +30% do kwoty podstawowej każdego pakietu
 Dania gorące serwowane są indywidualnie dla każdego Gościa
 Korkowe – 30 zł od pary
 Wydruk kart menu i winietek – za dodatkową opłatą, ustalane  
indywidualnie na życzenie Klienta
 Dekoracje kwiatowe – wycena na zamówienie
 Plansza z rozmieszczeniem Gości – wycena na zamówienie
 DJ z nagłośnieniem i oświetleniem – od 2500 zł



MENU WESELNE

PRZYSTAWKA ZIMNA serwowana
 Pasztet z dziczyzny z nutą chrzanową podawany z domowymi piklami,  
bułeczką maślaną z rozmarynem i konfiturami

 Panna cotta buraczana z serem feta i arbuzem podawana  
na oliwie szczypiorkowej z chrupkiem z siemienia lnianego

 Rillettes z kaczki z musem gruszkowym z gorczycą marynowaną,  
podawane z bułeczką maślaną

 Duet tatarów wegetariańskich z pomidorów malinowych i bakłażana

 Ozorek wołowy z marynowanymi warzywami, jogurtowym  
sosem chrzanowym i ziołami 

 Terina z białych ryb i sosem gribiche

 I i II DANIE GŁÓWNE  
dwa do wyboru, serwowane o różnej porze

 Kotlet schabowy z kością, ziemniakami z wody, koperkiem i kapustą 

 Pierś z kurczaka faszerowana szpinakiem, serem feta i pomidorami w sosie,  
podawana z ziemniakami opiekanymi i miksem sałat

 Eskalopki z polędwiczki wieprzowej na paprykowo-serowym sosie z kopytkami 
i glazurowaną w miodzie marchewką mini

 Polędwiczka wieprzowa pod borowikami w śmietanie z kluskami śląskimi  
i bukietem warzyw

 Kotlet de’volaille z ziemniakami puree i tradycyjną mizerią

 Bitki wołowe w sosie własnym z kluskami śląskimi i sałatką szwedzką 

 Sztuka mięsa w sosie chrzanowym z ziemniakami puree i surówką z ogórka, papryki 
i cebuli 

 Gołąbek faszerowany soczewicą, borowikami w sosie truflowym z wędzonymi 
pomidorkami wiśniowymi

 Kulki ryżowe z kiszonymi pomidorami i tofu podane z szałwią i avokado

 Kluski śląskie w sosie winno-grzybowym

 Pieczony karmazyn w sosie bazyliowym podany z puree ziemniaczanym i pak choi 

 Pstrąg łososiowy na kremowej polencie serwowany z borowikiem i dzikim ryżem 

 Pierożki szpinakowe w sosie paprykowym z marynowaną fetą i trybulą

 Pierogi z cielęciną w sosie z wędzonego czosnku z ziołami ogrodowymi

 Pierożki ruskie z palonym masłem, kwaśną śmietaną i prażoną cebulką



MENU WESELNE

NAPOJE
 Kawa, herbata

 Napoje owocowe (dwa rodzaje)

 Napoje gazowane

 Woda

PRZEKĄSKI ZIMNE w bufecie
 Śledź w trzech smakach  

 Schab po warszawsku  

 Galantyna z kaczki z bakaliami  

 Rostbef z musem paprykowym  

 Rolada z łososia wędzonego z aksamitnym twarożkiem chrzanowym  

 Deska serów gatunkowych  

 Półmisek wędlin, mięs pieczonych i pasztetów 

 Polędwiczka wieprzowa ze skarbami Kampinosu  

 Ryba po grecku  

 „Zimne nóżki” – tymbaliki wieprzowe 

 Tymbaliki drobiowe

 Indyk w maladze 

 Szynka parmeńska na melonie 

 Półmisek wędlin, mięs pieczonych i pasztetów

 Mix jajek faszerowanych szynką i tartym chrzanem, pastą z łososia wędzonego,  
pastą z suszonych pomidorów, szynką i chrzanem, łososiem wędzonym 
i suszonymi pomidorami.

 Frittata ze szpinakiem, grzybami i parmezanem z ziołowym crème fraiche

 Ozorek wołowy z marynowanymi warzywami i jogurtowym sosem chrzanowym

III DANIE GORĄCE serwowane
 Wołowina po francusku 

 Wieprzowina o smaku Kampinosu 

 Boeuf Stroganow

 Potrawka z kurczaka z oliwkami w śmietanie z gorgonzolą

STACJA ZUP w bufecie
 Staropolski żur na domowym zakwasie z białą kiełbasą  

 Krem z białych warzyw z ziołowymi grzankami 

 Rosół domowy z makaronem 

 Barszcz czerwony z krokietem

 Zupa gulaszowa 

 Krem z pomidorów

 Zupa grzybowa

 Zupa sezonowa (do ustalenia indywidualnie)

DESER serwowany
 Sernik z białą czekoladą i skórką z limonki z kremem cytrynowym i bezą 

 Delikatna pana cotta z dodatkiem wanilii Burbon z Madagaskaru i aromatycznym 
sosem malinowym

 Puchar lodowy z owocami i bitą śmietaną 

 „Torcik Pawłowa”



MENU WESELNE

SAŁATKI w bufecie
 Sałatka z pomidorków koktajlowych i mozzarelli w bazyliowym pesto  

 Miks sałat z grillowanym kurczakiem i sosem jogurtowym 

 Fettuccine z szyjkami rakowymi w koniakowym sosie  

 Sałatka jarzynowa  

 Sałatka grecka  

 Liście świeżego szpinaku z serem pleśniowym, bekonem i sosem czosnkowym

 Farfalle z salami, suszonymi pomidorami i meksykańskim sosem 

 Sałatka z orcchiette, brokułów, suszonych pomidorów i prażonych migdałów 

 Sałata z brokułów, czosnku, suszonych pomidorów w dresingu balsamicznym

 Mieszane sałaty z warzywami sezonowymi z dresingiem francuskim

BUFET DESEROWY
 Sernik z białą czekoladą i skórką z limonki z kremem cytrynowym i bezą 

 Sernik z białej czekolady z pudrem z hibiskusa 

 Szarlotka 

 Mus truskawkowy 

 Domowe owocowe ciasto sezonowe 

 Ciasto domowe z jagodą i kruszonką 

 Baba piaskowa 

 Owoce filetowane

BUFET KONTYNENTALNY – cena: 3 000 zł
 Krewetki w tempurze

 Łosoś wędzony

 Bruschetta z pomidorami

 Deska serów z owocami

 Deska wędlin śródziemnomorskich

 Rukola z parmezanem, balsamico i pomidorkami cherry

 Antipasti (suszone pomidory, marynowane papryczki nadziewane, 
oliwki nadziewane)

 Grissini z szynką parmeńską i melonem, oliwa z oliwek

 Pesto, tapenada z oliwek

 Wybór pieczywa śródziemnomorskiego

BUFET STAROPOLSKI – cena: 2 500 zł
 Wybór kiełbas, pasztetów, wędlin oraz mięs pieczonych

 Wybór marynat (grzybki, cebulki, papryczki etc)

 Ogórki kwaszone i konserwowe

 Pieczywo wiejskie, smalec (2 rodzaje), masło swojskie

 Szynka wędzona z kością, ćwikła, chrzan, musztarda



CANDY BAR – cena: 1 500 zł (50 osób)
 Lizaki

 Cukierki

 Landrynki

 Drażetki

 Ciasteczka

 Cupcake

 Babeczki

 Żelki

 Pianki

 Fontanna czekoladowa

 Szaszłyki owocowe

BUFET WEGAŃSKI GLUTEN FREE – cena: 2 400 zł (50 osób)
 Selekcja humusów i tapenad wegańskich

 Carpaccio z buraka

 Roladki z bakłażana

 Deska serów wegańskich

 Pasztet warzywny

 Pasztet z kaszy jaglanej

 Duet tatarów wegańskich: z pomidorów malinowych  
i z pieczonego bakłażana

 Sałatka z kuskusu, zielonej trybuli, warzyw i avocado

MENU WESELNE – OPCJE DODATKOWE



STACJA GORĄCA I  
Cena: 22 zł / os., przy minimum 40 osobach

 Szynka pieczona nad ogniem podawana z kaszą gryczaną

STACJA GORĄCA II  
Cena: 20 zł / os.

 Pierogi w różnych smakach – szpinak z fetą, ruskie, mięsne,  
z kapustą i grzybami, z kaszą gryczaną

STACJA GRILLOWA (w sezonie kwiecień-wrzesień) 
Cena: dopłata 5 zł do menu, zamiast II Dania Głównego

 Szpada grillowa (kiełbaska, kurczak, karkówka,  
warzywa –papryka, cebula, pieczarki, cukinia)

 Ziemniak z gzikiem

 Sosy: keczup, musztarda

MENU WESELNE – OPCJE DODATKOWE



ALKOHOL

PAKIET PODSTAWOWY  
Cena za osobę (10 godzin): 85 zł

 Wódka czysta Wyborowa

 Wino białe /czerwone Luigi Leonardo

 Piwo Lech butelka 0,5 l

PAKIET SREBRNY  
Cena za osobę (10 godzin): 125 zł

 Wódka czysta Wyborowa

 Wino białe /czerwone Luigi Leonardo

 Whisky Johnnie Walker Red 

 Piwo Lech butelka 0,5 l

 Tequila Sauza Silver

 Rum Bacardi

 Gin Seagrams

PAKIET ZŁOTY – zawiera obsługę barmańską  
Cena za osobę (10 godzin): 150 zł

 Wódka czysta Wyborowa

 Wino białe /czerwone Luigi Leonardo

 Whisky Johnnie Walker Red

 Tequila Sauza Silver

 Rum Bacardi

 Gin Seagrams

 Martini Bianco

 Piwo Lech butelka 0,5 l

 Campari

 Malibu

 Dodatki do drinków (limonka, cytryna, mięta, syrop cukrowy, syrop malinowy)



DOŚWIADCZENI ANIMATORZY 
1 godz. – 150 zł

Na Państwa życzenie możemy zorganizo-
wać opiekę doświadczonych animatorów, 
którzy zadbają o świetną zabawę również 
dla najmłodszych uczestników Państwa 
przyjęcia (od 3 roku życia). Gry, konkursy 
i prowadzane zabawy urozmaicą czas dzie-
ciom, a rodzice będą mogli bez obaw bie-
siadować na Państwa weselu.



USŁUGI DODATKOWE*

 Tort weselny
 Pieczone prosię z kaszą gryczaną 
 Wieczorne grillowanie z szefem kuchni 
 Pokaz barmański/barman na wesele
 Live cooking
 Dekoracja stołów oraz stołu  
Państwa Młodych

 Oprawa muzyczna (DJ + oświetlenie)
 Selekcja win i mocnych alkoholi
 Pokoje dla Gości  
w promocyjnych cenach

 Animator dla dzieci i inne

* Koszty ustalane indywidualnie





Julinek 1, 05-084 Leszno/k. Warszawy
tel. +48 22 611 61 16

recepcja@julinek.com.pl
www.julinek.com.pl


