
 
 

  

 
 

MAGICZNE WESELE 
                                               

HOTEL Z HISTORIĄ NAD BRZEGIEM WISŁY… 
 

 

 



 
 

 
                                                   
 
                                              

                                             TRZY KORONY ★★★ BOUTIQUE 

 
ZORGANIZUJCIE WYJATKOWE WESELE ... 

… W ORYGINALNYM MIEJSCU 
 

Przyjęcie weselne to wyjątkowy moment, który pozostaje w pamięci na całe życie. Nasza oferta 
skierowana jest do tych Państwa, którzy pragną w niezwykły sposób przeżyć wrażenia towarzyszące 
uroczystości organizowanej w naszych klimatycznych wnętrzach. Dołożymy wszelkich starań, aby ten dzień był 
dla Państwa wyjątkowy, a Państwa przyjęcie niepowtarzalne .. 
 
 
 
 

ZABYTKOWA SALA RETRO TRZY KORONY 
Zatańczcie w zabytkowej, industrialnej sali Retro Trzy Korony - od 130 do 230 osób z widokiem na instalacje 
browarniczą i warzelnię 
 
 
 
 
 
 

SALA MANUFAKTURA TRZY KORONY Z TARASEM 
Urokliwa sala Manufaktura połączona ze stylowym Club 1917 - do 80 osób z bowlingiem oraz wielkim tarasem 
z widokiem na malownicze pobrzeże Wisły ... 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

ZAŚLUBINY NA TARASIE Z WIDOKIEM NA WISŁĘ 
Niepowtarzalny urok otoczenia naszego hotelu umożliwia nam zorganizowanie dla Państwa ceremonii zaślubin 
lub wesela na tarasie widokowym z którego można podziwiać przepiękną okolicę wybrzeża Wisły... 

 



 
 

 
 
 
 
 

W RAMACH KAŻDEGO PRZYJĘCIA OTRZYMACIE PAŃSTWO 
 

 Tradycyjną ceremonię powitania chlebem i solą 

 Wino musujące na powitalny aperitif  

 Profesjonalne wsparcie w przygotowaniach 

 Stylowe i klimatyzowane sale  

 Degustację dań weselnych 

 Wyśmienite menu inspirowane kuchnią polską 

 Menu dziecięce od 4-10 lat oraz obsługa  
– 50% 

 Specjalną ofertę tortów dekoracyjnych  

 Stoły okrągłe / prostokątne wg życzenia i 
możliwości technicznych 

 Profesjonalną, miłą i dyskretną obsługę 

 Nakrycie stołu: białe obrusy, białe materiałowe 
serwetki  

 

 Plac zabaw z trampoliną w ogrodzie lub kącik 
zabaw na Sali  

 Możliwość przeprowadzenia sesji zdjęciowej z 
tarasu widokowego oraz w Browarze  

 Duży bezpłatny parking naziemny dla Gości  

 Apartament dla Zaślubionych 

 Atrakcyjne ceny pokoi hotelowych ze 
śniadaniem  

 
 
 
 
 



 
 

 
 

… ZABIERZCIE GOŚCI W KULINARNĄ PODRÓŻ 
I WYBIERZCIE SWOJE WESELE… 

 

 
 

WESELE BURSZTYNOWE 
cena 270 zł /osoba*       

 

Powitanie  Obiad Weselny Serwowany Zimne przekąski (2)Dania gorące  Bufet deserowy(szt) 
chlebem i solą  3 dania (zupa – 1 do wyboru (7)przekąsek  (1) Uroczysta Kolacja Serwowana  (3)kompozycje ciast  
Aperitif danie główne, deser) i sałatek (1) Kolacja w bufecie po północy (4)owoce filetowane 
wino musujące     
Pakiet napoi bezalkoholowych: woda mineralna, soki owocowe 100%, 
Bufet kawowy: espresso, cappuccino, latte, czekolada, herbata dilmah 

 

 
WESELE SZMARAGDOWE 

cena 300 zł /osoba*        
 

Powitanie  Obiad Weselny Serwowany Zimne przekąski (4)Dania gorące   Bufet deserowy(szt) 
chlebem i solą  3 dania (zupa – 2 do wyboru (9)przekąsek  (1)Uroczysta Kolacja Serwowana   (4)kompozycje ciast  
Aperitif 
 wino musujące 

danie główne, deser) i sałatek (1)Kulinarne Show: 

 Płonąca szynka 

(5)owoce filetowane 
 

Pakiet napoi bezalkoholowych:woda mineralna, soki owocowe 100%, 
Bufet kawowy: espresso, cappuccino, latte, czekolada, herbata dilmah 

(1) Gorący Kociołek w bufecie  
(1) Kolacja w bufecie po północy  

 

 
WESELE BRYLANTOWE 

cena 350 zł /osoba*        
 

Powitanie  Obiad Weselny Serwowany Zimne przekąski (5)Dania gorące  Bufet deserowy(szt) 
chlebem i solą  4 dania (1 przystawka, (12)przekąsek  (1) Uroczysta Kolacja Serwowana   (6)kompozycje ciast  
Aperitif 
 wino musujące 

(zupa- 2 do wyboru, danie 
główne, deser) 

i sałatek (1) Kulinarne Show: 

 Płonąca szynka 

(8)owoce filetowane 
 

Pakiet napoi bezalkoholowych:woda mineralna, soki owocowe 100%, 
Bufet kawowy: espresso, cappuccino, latte, czekolada, herbata dilmah 

(2) Gorący Kociołek w bufecie  
(1) Kolacje w bufecie po północy  

Stół wiejski: wędliny z własnej wędzarni: kiełbasa wędzona, kaszanka, pasztetowa, salceson, karczek wędzony, słonina wędzona, 
żeberka wędzone, pieczone golonki, smalec, ogórki kiszone, pikle, sałatka jarzynowa, chleb ziołowy własnego wypieku  

 

… MOŻECIE ZORGANIZOWAĆ PIĘKNE WESELE 
POZA SOBOTĄ LUB W ZIMIE … 

 
 

WESELE W CZWARTEK (kwiecień -listopad) 
-10 zł ceny regularnej z każdego pakietu** 
 

 WESELE ZIMOWE(grudzień- marzec) 
-20 zł ceny regularnej z każdego pakietu 
 

 
* cena regularna dotyczy wszystkich sobót w sezonie kwiecień – listopad organizowanych w Sali Retro i obejmuje kalkulację dla co najmniej 130 

Gości. Powyższe ograniczenie nie dotyczy Sali Manufaktura.  Każda z Sal jest objęta rezerwacją dla Gości weselnych do godziny 4.30 dnia 
następnego. Każda następna godzina – 300 zł. 

** z wyłączeniem dni świątecznych przypadających w roku. 

 
 



 
 

… WYBIERZCIE ATRAKCJE KULINARNE 
BUFETY PRZEKĄSKOWE … 

MONTE CARLO- od  60 zł/os. (min. 50 osób)  

bufet z (10) rodzajami przekąsek w mono porcjach na 
zimno: (1) ostrygi z chili i kolendrą serwowane na 
lodzie (2) mini tatar z polędwicy wołowej z 
marynowanymi dodatkami (3) mini tatar z wędzonego 
łososia z popiołem, awokado, limonka (4) vege tatar z 
boczniaka i skorzonery z dzikim czosnkiem (5) Szynka 
francuska (6) Salami francuskie z pieprzem (7) Pate z 
królika z pistacjami (8) żółte sery zagrodowe oraz 
dojrzewające sery pleśniowe, (9) sery korycińskie z 
lokalnych gospodarstw, (10) winogrona, orzechy, 
marmolada, krakersy, herbatniki 
 

PORTOFINO – od 60 zł/os.  (min. 50 osób)  

bufet z (10) rodzajami przekąsek w mono porcjach na 
zimno:(1) smażone krewetki na wianku warzyw (2) mini 
tatar z kraba z nutka imbiru, (3) mule w białym winie i 
czarnym czosnku (4) ślimaki zapiekane z masłem I 
pietruszką (5) kalmary krążki grillowane z chilli i oliwą 
(6) szczupak faszerowany, (7) pstrąg wędzony, (8) 
papryczki peperoni z serem feta (9) hummus z 
warzywami (10) dipy i dresingi oraz chrupiące pieczywo 
z pieca 

WIEJSKI BUFET   40 zł/os.  (min. 50 osób) 

swojskie wyroby: (1) kiełbasa wędzona (2) baleron (3) 
szynka z kością, (4) kaszanka, (5) pasztetowa, (6) 
salceson, (7) słonina wędzona, (8) żeberka wędzone, (9) 
smalec z cebulką i jabłkiem (10) ogórki kiszone, (11) 
pikle, (12) chleb ziołowy własnego wypieku. 

SAŁATKI FUSION  30 zł/os.  (min. 50 osób)  

bufet z (10) rodzajami sałatek w mono porcjach, w 
tym sałatka:   (1) Arbuz & Feta z miętą (2) Burak & Kozi 
ser z rukolą i miodem (3) Anchovies& Jajko z sałatą i 
sosem musztardowym (4) Świeża Figa & Orzechy z 
rukolą i syropem klonowym (5) Chorizo& Kukurydza ze 
świeżym szpinakiem i sosem koperkowym (6) Bób 
&Mozzarella z roszponką i sosem estragonowym (7) 
Gruszka & Marynowana węgierka z roszponką i oliwą z 
oliwek (8) Kacza wątróbka & Pieczone jabłko z 
roszponką i syropem miodowym (9) Melon & Awokado 
z rukolą i sosem winegret (10) Komosa & Pieczona 
marchew z soczewicą i sosem miodowo balsamicznym 

SUSHI BUFET  40 zł/os.  (min. 50 osób) 

wybór sushi, sashimi, maki z dodatkami z ryb, owoców 
morza i warzyw; marynowany imbir, wasabi, sos sojowy. 

KULINARNE SHOW   45 zł/os.  (min. 50 osób)  

Pokaz ognia i fachu naszych kucharzy. Wydarzenie, 
które zapisze się długo w pamięci Gości. 
Polecamy:Pieczone prosie/ Płonący dzik / Szynka 
płonąca 
 
 
 

 
 
 
 

… ORAZ NASZE STYLIZOWANE BUFETY SŁODKIE… 

 SŁODKI BUFET TIFFANIEGO - MISTRZA JUBILERÓW 

 Ekskluzywny i oryginalny – od 55 zł/os. (min. 50 osób) 
ręcznie robione praliny zdobione złotem: (1) biała 
czekolada, żurawina, ganaż waniliowy (2) ciemna 
czekolada, migdały, ganażczekoladowy (3) mleczna 
czekolada, orzechy, ganaż toffi  (4) złote lukrowane 
migdały (5) śliwki w czekoladzie oprószone 
diamentami (6) Turkusy we francuskich 
makaronikach (7) Bursztyny na crèmebrulee (8) Perły 
w piance tiramisu z koniakiem; (9) Szafiry na mini 
babeczkach (cupcakes) z kremem (10) Rubinowa 
pana cotta z czekoladą (11) kruche ciasteczka z 
konfiturą różaną i cyrkoniami  

 SŁODKI BUFET BIAŁEJ DAMY PAVLOVEJ  

 Subtelna biel i owoce –od 55 zł/os. (min. 50 osób) (1) 
mini beza a’laPavlowa z kremem waniliowym i 
owocami (2) Praliny z białej czekolady z żurawiną i 
kremem waniliowym (3) lukrowane białe i czarne 
migdały (4) śliwki w czekoladzie (5) francuskie 
makaroniki (6) Panna cotta z sosem truskawkowym i 
czekoladą (7) Krem kokosowy z nasionami chia i 
musem mango(8) mini Babeczki z kremem 
śmietankowym i borówką (9) Crèmebrulee (10) 
kruche ciasteczka z konfiturą różaną  

  



 
 

 
 

 FONTANNA BELGIJSKIEJ CZEKOLADY – od 1000 zł 

fontanna z płynną czekoladą (5kg) oraz przekąski, 
które idealnie komponują się ze smakiem czekolady. 
Wszystko podane na ozdobnych paterach. 

 BUFET LEMONIAD – od  800 zł - trzy rodzaje lemoniad 

ze świeżych owoców w szklanych słojach na 
stylizowanej białej drabince lub w bufecie z 
dedykowanym szkłem i papierowymi słomkami (1) 
Lemoniada z rokitnikiem, limonka, mięta, lód (2) 
Lemoniada z rabarbarem i imbirem, borówki, mięta, lód 
(3) Lemoniada z ananasem i miętą.  

 
… I NASZE TRADYCYJNIE WARZONE NATURALNE PIWO … 

Piwo TRZY KORONY prosto z tanku 8 zł / kufel 0,5 l 
proponujemy nasze świeże niepasteryzowane piwo 
prosto z tanku . 

Beczka piwa TRZY KORONY420 zł / 30 l  
beczka piwa produkcji naszego browaru, w formie 
rollbaru, gdzie Goście samodzielnie będą mogli nalać 
sobie piwo.  

Piwny Upominek dla Gości 9 zł / butelka 0,5 lpolecamy oryginalny upominek dla Gości i wyjątkową pamiątkę 
weselną w postaci butelki 0,5l piwa w ozdobnym opakowaniu 
 
 

 

 
 
 

WYBIERZCIE WYJĄTKOWE DEKORACJE 
DEKORACJE KWIATOWE STOŁÓW I SALI 

 
Dekoracje wykonujemy wg obecnie obowiązujących trendów.  
Cena uzależniona jest od rodzaju kwiatów, wielkości i rodzaju dekoracji.  
 Dekoracja kwiatowa stołu prezydialnego – od 200 zł 
 Dekoracja kwiatowa stołów – od 80 zł/szt 
 Dekoracja kwiatowa bufetów – od 100 zł  
 Dekoracja kwiatowa przed wejściem – od 200 zł/szt. 
 Dekoracja kwiatowa żyrandola – od 350 zł / szt 
 Stylizowany kącik na księgę pamiątkową – 200 zł  
 Światełka na suficie – 200 zł  

 

 Białe pokrowce na krzesła – 15 zł / szt.  
 Szare stylowe obrusy – 35 zł / szt. 
 Delikatna biała kotara za stołem  
 prezydialnym – 150 zł  
 Stylizowany mini ogródek z meblami  

ogrodowymi dlaGości przed salą – 200 zł  

 
 

 
 



 
 

 
 

                   …BAJKOWĄ DEKORACJĘ TARASU W CZASIE UROCZYSTYCH ZAŚLUBIN  
 

WARIANT I (od 2500 zł) WARIANT II (od 3000 zł) 

 Wynajęcie tarasu na czas 
uroczystości 

 Przygotowanie stołu dla Urzędnika 
 Przygotowanie krzeseł dla Gości 

 Metalowa altanka, 

 Wynajęcie tarasu na czas uroczystości 
 Przygotowanie stołu dla Urzędnika 
 Przygotowanie krzeseł dla Gości 
 Altanka z dekoracją kwiatową 
 Dekoracja stolika Urzędnika, 

 Dekoracja kwiatowa drogi do altany OPCJA DODATKOWA: 
Białe pokrowce na krzesła 

15 zł / szt. 
 

 
 

 



 
 

 
 

… POKOJE I APARTAMENTY 
I CHWILE ZAREZERWOWANE TYLKO DLA WAS LUKSUSOWYM WYDANIU … 

 
Dysponujemy 22 apartamentami i pokojami. Są to apartamenty dwuosobowe typu double i twin oraz 2 pokoje 
jednoosobowe. Doba hotelowa trwa od 14:00 do 11:00 dnia następnego.  
 
Pokój dwuosobowy bez względu na standard  
ze śniadaniem -cena 120 zł / osoba 

 Dostawka ze śniadaniem  
cena  100 zł / osoba 
 

 
… ZORGANIZUJCIE POPRAWINY 

W OGRODZIE LUB NA TARASIE ... 
 

WESELNY OBIAD ( 3 h ) * 
cena: 90 zł / osoba 

Obiad Weselny Serwowany 3- daniowy (zupa, danie główne, deser) 
Ciasto i owoce 3 kompozycje ciast i 4 rodzaje owoców filetowanych 

Pakiet napoi bezalkoholowych: woda mineralna, soki owocowe 100%, 
Bufetkawowy: espresso, cappuccino, latte, czekolada, herbatadilmah 

 

WESELNY GRILL BARBECUE ( 5 h ) * 
Cena: 150 zł / osoba  

Grill Weselny (kiełbasa, kaszanka, karkówka, boczek, szaszłyki, 
pikantne skrzydełka z kurczaka, kukurydza z masłem, warzywa, dodatki 

Ciasto i owoce 3 kompozycje ciast i 4 rodzaje owoców filetowanych 
Pakiet napoi bezalkoholowych: woda mineralna, soki owocowe 100%, 
Bufet kawowy: espresso, cappuccino, latte, czekolada, herbata dilmah 

 

WESELNA BIESIADA ( bez limitu czasowego ) * 
cena: 180 zł / osoba  

Obiad Weselny Serwowany 3- daniowy (zupa, danie główne, deser) 
Bufet zimny (4 przekąski i sałatki) 

Bufet gorący: 2 dnia gorące w bufecie* 
Ciasto i owoce 3 kompozycje ciast i 4 rodzaje owoców filetowanych 

Pakiet napoi bezalkoholowych: woda mineralna, soki owocowe 100%, 
Bufet kawowy: espresso, cappuccino, latte, czekolada, herbata dilmah 

 
* dania serwowane w bufecie o ustalonych godzinach. 

* godziny powyżej ustalonego limitu w pakiecie, koszt dodatkowy 300 zł / h  

 



 
 

 
 

 
Manager Hotelu 

Monika Krawczak 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI 

Zadzwoń i umów się z nami na spotkanie, wspólnie 
zorganizujemy Wasz Najważniejszy dzień. 

 
e – mail: trzykoronypulawy@gmail.com 

tel. + 48 81 886 44 44;mobile:+48 664 119 110 
 

 

mailto:trzykoronypulawy@gmail.com

