
WESELE
NIEZAPOMNIANE

zakochaj się w Jansowie



Istniejemy od 2005 roku.
Nasza praca jest naszą pasją.
Posiadamy 2 sale na łącznie 160 osób.
Współpracujemy z pasjonatami.
Doradzamy i pomagamy w trakcie wesela.
Organizujemy śluby plenerowe.

WESELE W JANSOWIE
ZAUFAJ NASZEMU DOŚWIADCZENIU



TAK DZIAŁAMY

-  HELLEN KELLER

"Najlepszych i najpiękniejszych rzeczy
na świecie,nie można ani zobaczyć, ani

dotknąć.Trzeba je poczuć sercem."



Jansowo” jest malowniczo położonym ośrodkiem  na
obszarze 17 hektarów, zewsząd otoczonym pięknym
lasem mieszanym. Budynki i ich „butikowe”
wnętrza nawiązują do tradycyjnego XIX-wiecznego
folwarku wielkopolskiego i wiejskiego dworku. Można
znaleźć meble z epoki, oryginalne litografie i miniatury
oraz cenne detale. Charakter zabudowy powoduje, że
nawet większe grupy czują tu kameralny klimat „tamtych
czasów”. Tworzony dookoła  wielohektarowy park kusi
uspokajającymi spacerami.Chciałoby się rzec, że czas
płynie tu spokojniej, a wszystko zdaje się być tak „po
wielkopolsku” porzundne…

KIM JESTEŚMY
JANSOWO



Organizując wesele cały obiekt jest
na Państwa wyłączność.
Nasz teren to ponad 16 ha
zagospodarowanej przestrzeni w
otoczeniu łąk i lasów.



DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI ODDAJEMY 19
POKOJÓW MOGĄCYCH POMIEŚCIĆ DO 60 OSÓB.

BAZA NOCLEGOWA



W cenie przyjęcia
zapewniamy wystrój sali. 

DEKORACJE

Nie pobieramy tzw.
korkowego. Nie ma u nas
opłat za wynajem sali itp.

OPŁATY DODATKOWE



B A W I A L N I A
do 120 osób
 
K A R C Z M A
do 50 osób

SALE
POSIADAMY 2 SALE



Staropolskie powitanie
 

Chleb i sól
Lampka wina musującego
 

Zupa
 

Rosół domowy z kury z kluskami
 

Danie główne (3,5 porcji/osoba)
 

Schab panierowany z pieczarkami
Kotlet devolaille faszerowany pietruszką
i masłem
Roladki ze schabu ze szpinakiem i
serem feta
Zraz po wielkopolsku
Kurczak zawijany w serze i boczku
 

Dodatki
 

Ziemniaki gotowane
Frytki
Pyzy
2 rodzaje surówek sezonowych
Warzywa gotowane
Sosy

 

PRZYKŁADOWE MENU

Deser
 

Sernik z malinami i gałką lodów
waniliowych
 

Zimne zakąski
 

Patery mieszane (schab ze śliwką,
kurczak z brzoskwinią, szynka ze
szparagiem, indyk faszerowany, terrini
z kurczaka) z sosami
Roladki z cukinii z suszonymi
pomidorami
Babeczki z sałatką warzywną
Sałatka makaronowa
Sałatka grecka
Mlostek ze smalcem
Świeże pieczywo
 

Kolacja
 

Barszcz z pasztecikami
Bigos po wielkopolsku 
Szaszłyk drobiowy z warzywami
Pieczywo

 



Warto aby ten wyjątkowy dzień był
niezapomniany atmosferą i klimatem. Wnętrza
tradycyjnego wielkopolskiego dworu – w
otoczeniu pięknych łąk i lasu.

WYJĄTKOWE MOMENTY
WYMAGAJĄ

WYJĄTKOWEJ OPRAWY
 





Kuślin, ul. Sczanieckiej 23
ADRES

605 639 254
TELEFON

www.jansowo.pl
biuro@jansowo.pl
facebook.com/jansowo

WEB

ODEZWIJ SIĘ
KONTAKT


