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Kiedy pasja i zamiłowanie do historii łączą się, powstają rzeczy niezwykłe. 

Skansen Bicz to piękne, niebanalne miejsce na oryginalny ślub i przyjęcie. 

Każdy kto szuka wyjątkowego klimatu, naturalności, spokoju oraz cudownego 

widoku ale i podejścia ‐ znajdzie to u nas. Tworzymy to miejsce jako rodzina, 

dlatego zależy nam aby odwiedzający nas Goście czuli domową atmosferę. 

Charakteryzujemy się profesjonalną obsługą i wspaniałą kuchnią.

Na malowniczych dziesięciu hektarach, z dala od zgiełku i gwaru miast znajdziecie 

piękne sale bankietowe, chatę biesiadną oraz chatę grillową. 

Miłośników historii urzeknie park etnograficzny, a na najmłodszych czeka mini-zoo, 

w którym mieszkają m.in. piękne i potężne bizony. 

Jeśli marzy Wam się ślub w miejscu, gdzie natura współgra z elegancją to dobrze 

trafiliście. Nawiązanie do natury lasu, nieokiełznanej przyrody, przetartej rysą czasu 

wiejskiej tradycji ‐ to wszystkie elementy, które znajdziecie u nas. 

Specjalizujemy się w organizacji ślub w plenerze i przyjęć w stylu rustykalnym, 

która wymaga odpowiedniej scenerii. Eklektyczny charakter naszej sali łączy 

w sobie piękno natury z ekskluzywnym i wyszukanym stylem glamour. Przede 

wszystkim stawiamy na drewno, głębokie zielenie, beże a także żywe kwiaty. Całość 

dopełniają szykowne kryształowe żyrandole, dystyngowane dodatki oraz elegancko 

zastawione stoły bankietowe. Styl glamour, rustic glamour, modern rustic, a może 

Wasz autorski styl? Nasza sala jest miejscem, w którym jedynie wyobraźnia 

stanowi barierę. 



Oferta zawiera
Wino musujące na powitanie gości 

Tradycyjne powitanie Pary Młodej

Wybrane menu

Strefa chillout oraz meble stylizowane

Bezpłatny parking

Szeroki wybór nakrycia stołów

Obsługę kelnerską

Zniżki dla dzieci

Preferencyjne ceny noclegów dla gości weselnych

Bezpłatny dostęp do pokoju zabaw oraz pokoju dla mamy z dzieckiem

Możliwość korzystania z placu zabaw dla dzieci

Na życzenie przygotowujemy dania wegetariańskie, wegańskie,

bezglutenowe oraz dania uwzględniające specjalne diety.

soboty ‐ 120 osób

piątki ‐ 100 osób

od niedzieli do czwartku ‐ 80 osób

Wymagana liczba gości
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Sala Diamentowa

Nasza największa sala - szalenie eleganckie, z ogromną ilością 

dużych okien, a jednocześnie stonowane wnętrza, w których 

możemy zorganizować przyjęcie weselne nawet na 250 osób. 

Połączenie kolorów natury z surowym wykończeniem w drewnie 

i eleganckimi, kryształowymi żyrandolami sprawia, że urządzisz 

u nas wesele zarówno w stylu glamour, jak i rustykalnym. Mając 

na uwadze wygodę naszych gości, przygotowaliśmy strefę chillout 

na tarasie, gdzie będziecie mogli zaznać chwili wytchnienia, 

podziwiając jednocześnie okoliczną przyrodę.

Sala Restauracyjna

Kameralne przyjęcie w gronie najbliższych 

to rozwiązanie dla Was? Zapraszamy do 

organizacji przyjęcia w naszej sali 

restauracyjnej. Nowoczesne wnętrza 

przeplatające się z drewnianymi, surowymi 

elementami przyciągają nietypowym 

designem i ciekawymi kolorami. Idealna 

na organizację przyjęcia do 35 osób.

Sala Kominkowa

Dla nieco mniejszych, bardziej kameralnych 

przyjęć, w Wasze ręce oddamy już za kilka 

miesięcy dodatkową przestrzeń idealną przy 

organizacji małych przyjęć. Więcej 

informacji wkrótce!
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Aperitif

Zupa

Danie główne

(5 dań)

Dodatki

Deser

Zimny bufet

Live cooking 
(opcja dodatkowa)

Kolacja I 

Kolacja II

Pakiet Sielski Pakiet Klasyczny
Aperitif

Zupa

Danie główne

(6 dań)

Dodatki

Deser

Ciasto z własnej manufaktury

Zimny bufet

Live cooking
(opcja dodatkowa)

Kolacja I

Kolacja II

Pakiet Bajeczny
Aperitif

Przystawka

Zupa

Danie główne

Deser

Zimny bufet

Live cooking 
(opcja dodatkowa)

Kolacja I

Kolacja II



Proponujemy menu weselne 
skomponowane tak, aby każdy 
znalazł coś dla siebie. 
Regionalne produkty, wspaniała 
kuchnia polska w nowoczesnym 
wydaniu to, to co nas wyróżnia. 
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Menu Sielskie 249 zł 

Zupa
Rosół królewski z perliczki wielkopolskiej, kurczaka zagrodowego 

i wołowiny z domowym makaronem i marchewką

Danie główne 
3 porcje na osobę, 5 dań do wyboru

Aromatyczna polędwica wieprzowa w sosie z polskich śliwek

Pierś z kurczaka zagrodowego w sosie śmietanowym z kurkami

Pieczony schab z kością duszony w domowej kapuście 

De volaille z masłem ziołowym

Karczek wieprzowy marynowany w czosnku i majeranku

Stek drobiowy z sosem beszamelowym

Plaster schabu w panierce z kwaszonym ogórkiem, blanszowanym porem i serem 

Pierś z kurczaka zagrodowego owinięta wędzonym boczkiem

Bitki wieprzowe duszone w warzywach korzennych 

Dodatki
Ziemniaki gotowane z koprem włoskim

Kluski śląskie

Kapusta zasmażana

Gotowane warzywa  

Zestaw surówek

Deser 
1 do wyboru

Mus z mlecznej czekoladowy

Panna cotta z malinami 

Creme brulee 

Zimny bufet

Live cooking – opcja dodatkowa

Kolacja I
Żeberka marynowane w ziołach

Udka z kurczaka w miodzie, rozmarynie i cytrynie

Pieczone ziemniaki

Sos BBQ

Kolacja II 
Barszcz czerwony z pasztecikiem 
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Menu Klasyczne 289 zł 

Zupa
1 do wyboru

Krem z białych warzyw z mleczkiem kokosowym, 

prażonymi migdałami i malinami

Rosół królewski z perliczki wielkopolskiej, kurczaka 

zagrodowego i wołowiny z domowym makaronem 

i marchewką

Krem z pomidorów san marzano z liśćmi bazylii 

i serem mozzarella

Danie główne 
3,5 porcji, 6 dań do wyboru, 
w tym 1 danie z wołowiny i 1 rodzaj ryby

Policzki wołowe duszone w porto

Polędwica wieprzowa w otulinie orzechów włoskich 

Konfitowane udko z kaczki

Pierś z kurczaka zagrodowego owinięta 

prosciutto crudo

Pieczony łosoś atlantycki ze szpinakiem 

i sosem gorgonzola

Zraz wołowy z wędzonym boczkiem i kwaszonym 

ogórkiem

Pieczony sandacz w sosie porowo winnym

Pierś z kurczaka zagrodowego w sosie 

śmietanowym z kurkami

Bitki wołowe z kaparami w sosie musztardowym

Pieczony schab z kością kapuście 

Devolaile z masłem szpinakowym 

Duszona karkówka z imbirem i sosem sojowym

Plaster schabu w panierce z kwaszonym ogórkiem, 

blanszowanym porem i serem 

Dodatki
Ziemniaki gotowane z koprem włoskim 

Kluski śląskie

Kapusta zasmażana

Gotowane warzywa

Zestaw surówek 

Deser 
1 do wyboru

Tradycyjne włoskie tiramisu

Brownie z sosem z owoców leśnych

Crumble z jabłkiem i sosem waniliowym

Creme brulee 

Ciasto z naszej manufaktury- 
serwowane w bufecie 3 porcje

Zimny bufet

Live cooking – opcja dodatkowa

Kolacja I
Paella z kurczakiem i chorizo

Żeberka marynowane w whisky i miodzie

Bigos staropolski ze śliwką i grzybami

Franfurterki owinięte w cieście francuskim 

z czarnym sezamem

Pieczone ziemniaki

Sos BBQ

Kolacja II 
1 do wyboru

Meksykańska zupa z wieprzowiną

Barszcz czerwony z pasztecikiem 

Staropolski żurek z naszą kiełbasą z dziczyzny

Wielkopolska parzybroda na wędzonych żeberkach

Serwowane półmiskowo
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Menu Bajeczne 279 zł

Przystawka
Cząstka polskiej gruszki otulona wędzonym boczkiem z błękitnym serem lazur

Carpaccio z pieczonego buraka z rukolą i serem feta z octem balsamicznym

Plastry własnej, długodojrzewającej szynki z kaparami z sosem miodowo 
musztardowym 

Gravlax z łososia z kaparami z szalotką, ciabattą i limonką + 3 zł za osobę

Marynowane płatki kurczaka na kruchej sałacie z sosem balsamicznym 
i parmezanem 

Mus z dzikiego ptactwa z polską śliwką na grzance czosnkowej 

Zupa
Krem z kopru włoskiego, polskiej gruszki i korzenia pietruszki 

z kleksem kwaśnej śmietany 

Krem z białych warzyw z mleczkiem kokosowym, prażonymi migdałami 

i malinami + 3 zł za osobę

Rosół królewski z perliczki wielkopolskiej, kurczaka zagrodowego 

i wołowiny z domowym makaronem i marchewką

Krem z pomidorów san marzano z liśćmi bazylii i serem mozzarella 

Krem z pieczonej dyni z mleczkiem kokosowego, kolendrą 

i prażonymi pestkami dyni + 3 zł za osobę

Bulion na gęsinie z kołdunami faszerowanymi mięsem 

i czosnkiem + 3 zł za osobę

Danie główne 
Regionalny schab z kością duszony w domowej kapuście 
z musem ziemniaczanym i młodą marchwią

Pierś z kurczaka zagrodowego otulona szynką długodojrzewającą 
z pieczonymi ziemniakami i pomidorkami cherry

Pieczony sandacz z salsą paprykowo-pomidorową w towarzystwie marynowanej 
cukinii na puree ziemniaczanym z grillowanymi warzywami + 12 zł za osobę

Policzki wołowe duszone w aromatycznym porto na musie ziemniaczanym 
z nutką musztardy francuskiej i glazurowanym buraczkiem 

Filet z kaczki sous vide muśnięty konfiturą z szarej ranety przy kopytkach z sosem 
porzeczkowo malinowym z duszoną czerwoną kapustą + 15 zł za osobę 

Polędwiczki wieprzowe w orzechach włoskich na puree z marchwi w aromacie 
miodu i imbiru z grillowanym groszkiem cukrowym

Udko z kaczki konfit z wielkopolską pyzą, w akompaniamencie sosu demi glace 
z winną gruszką flambirowaną + 15 zł za osobę 

Pieczony stek z łososia atlantyckiego marynowanego w trawie cytrynowej 
z pieczonymi ziemniakami obok warzyw z grilla + 15 zł za osobę 

Antrykot wołowy z pieca w rytmie sosu worcestershire, na pierzynce z batatów 
w parze z fasolką szparagową + 12 zł za osobę 

Serwowane indywidualnie
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Deser 
Mus z białej czekolady z gorącymi wiśniami i kruszonką

Mus z greckiej chałwy z belgijską białą czekoladą, maliną i miętą  + 5 zł za osobę

Florentynki z serkiem mascarpone z owocami i sosem truskawowym 
 + 5 zł za osobę

Gruszka z domowego sadu gotowana w winie z sosem waniliowym

Zimny bufet

Live cooking – opcja dodatkowa

Kolacja I
Żeberka wieprzowe marynowane w whiskey z pieczonymi ziemniakami 

i mixem sałat

Makaron trofie z cukinią i suszonymi pomidorami z parmezanem

Polędwica wieprzowa owinięta wędzonym boczkiem, frytki steakhouse, 

glazurowana marchewka z sezamem

Kurczak w sosie curry z ryżem jaśminowym z orzeszkami ziemnymi, kolendrą 

i kapustą pak choy

Żebra wołowe w sosie ze śliwki węgierki, puree ziemniaczano - selerowe, 

z konfiturą z czerwonej cebuli + 15 zł za osobę 

Kolacja II 
Zupa chrzanowa z jajkiem i chipsem z boczku

Francuska zupa cebulowa

Meksykańska zupa z wieprzowiną 
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Zimny bufet 
Menu Sielskie i Klasyczne 
Polędwica wieprzowa faszerowana grzybami

Tymbaliki drobiowe

Karkówka marynowana z musem chrzanowym

Pasztet z naszej manufaktury  

Pieczona śliwka owinięta wędzonym boczkiem

Stripsy z kurczaka z sosem słodko kwaśnym

Śledz marynowany z jabłkiem, cebulą 

i kwaszonym ogórkiem 

Carpaccio z pomidorów z mozzarellą i ziołowym dipem

Sałatka grecka

Sałatka z roszponką, szpinakiem i karmelizowanymi 

orzechami i suszonymi pomidorami

Pieczywo

Zimny bufet 
Menu Bajeczne
Tatar z regionalnej wołowiny z wiejskim żółtkiem, 

kwaszonym ogórkiem i siekaną cebulą

Polędwica wieprzowa faszerowana grzybami 

Rostbef wolno pieczony po angielsku

Grissini z szynką parmeńską i rukolą

Ruloniki z łososia wędzonego z serem ricotta 

Stripsy z kurczaka z sosem słodko kwaśnym

Carpaccio z pomidorów z mozzarellą i ziołowym dipem

Patte z wątróbki z sosem porzeczkowym  

Pieczona śliwka owinięta wędzonym boczkiem 

Sałata rzymska z plastrami kurczaka i parmezanem

Sałatka z szynką parmeńską, gruszką i orzechami 

włoskimi 

Pieczywo



W cenie przyjęcia 
zapewniamy wodę 
niegazowaną, kawę 
z ekspresu oraz 
selekcję herbat 
czarnych 
i owocowych.

*25 zł/os.

Napoje niegazowane serwowane w stół
sok pomarańczowy, sok jabłkowy

Napoje gazowane w szklanych butelkach ‐ bufet
cola, fanta, sprite, woda gazowana

Open bar

Alkohole serwowane w stół
Wódka Biały Bocian

Alkohole ‐ bufet
Wino białe
Wino czerwone
Piwo butelkowe

* W przypadku dostarczenia własnych napoi w dniu wesela 10 zł/os.
* W przypadku dostarczenia własnych alkoholi w dniu wesela 15 zł/os.

Napoje
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*75 zł/os.



W naszym zespole
mamy również
doskonałego cukiernika,
który zadba o słodkości 
na przyjęciu. Bufet 
słodki składa się 
z domowych ciast, 
deserów i tortu.
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Slow wedding
Idea wesela w stylu slow to 

zdecydowanie Wasz klimat? Zapraszamy 

do naszej Chaty Biesiadnej, której 

drewniane wnętrza aż proszą się 

o organizację przyjęcia weselnego 

w nieco luźniejszej formie. Bliskość 

zieleni i otoczenie chaty sprzyja weselom 

w klimacie sielskim i mniej 

klasycznej konwencji.
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Śluby plenerowe
Jesteśmy przygotowani, abyście mogli 

w pięknych okolicznościach przyrody zawrzeć 

ślub kościelny, cywilny czy też humanistyczny.
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Śluby cywilne
Jeśli chcecie wyjść poza ramy tradycyjnego ślubu, mamy dla Was 

wyjątkową propozycję…

Specjalnie przygotowane miejsce w drewnianej altanie, z pięknie 

udekorowanymi krzesłami dla Pary Młodej i rozpościerającym się pośrodku 

białym dywanem wprawi Waszych gości w zachwyt, a w powietrzu poczujecie 

magiczną atmosferę.

Lekko i bez zbędnego pośpiechu, ale zarazem podniośle oraz romantycznie. 

Tak właśnie może wyglądać Wasza uroczystość zaślubin w plenerze 

Skansenu Bicz.

Przygotowujemy miejsce ceremonii oraz 30 krzeseł do dyspozycji, 

dekorację stołu dla urzędnika, białe latarnie. Koszt zorganizowania u nas 

ślubu cywilnego to 2500 zł. 
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Śluby kościelne
Wyobraźcie sobie malowniczą scenerię, skąpaną w blasku słońca. 

W tle rozbrzmiewa Wasz ulubiony utwór, wzruszeni Goście nie mogą doczekać 

się momentu, w którym wypowiecie najważniejsze słowa przysięgi małżeńskiej…

To wyjątkowe wyznanie zasługuję na to, żeby nadać mu spektakularny wymiar.

Jedyne takie miejsce w Polsce, drewniana kaplica, otoczona wodą 

z przepięknymi witrażami zlokalizowana na wyspie, to idealne miejsce na 

powiedzenie sobie sakramentalnego „tak" w otoczeniu najbliższych! 

Możliwości jest wiele, a nasza załoga dołoży wszelkich starań, aby Wasz Wielki 

Dzień był niezapomniany!

Koszt wynajęcia kaplicy to 3000 zł.
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Przyjęcie na drugi dzień – Garden Party

*15 zł/os.

Napoje niegazowane serwowane w stół

sok pomarańczowy, sok jabłkowy

Napoje gazowane w szklanych butelkach ‐ bufet

cola, fanta, sprite, woda gazowana

* W przypadku dostarczenia własnych napoi w dniu poprawin 5 zł/os.

Plastry grillowanej karkówki marynowanej w musztardzie i rozmarynie

Kiełbasa wieprzowa z czosnkiem niedźwiedzim

Pierś z kurczaka na szpadkach w ziołowej marynacie

Kaszanka marynowana w musztardzie

Grillowane sezonowe warzywa

Ziemniaki pieczone

Grillowane kolby kukurydzy

Żurek staropolski z kiełbasą

BUFET ZIMNY

Plastry pomidorów z solonym twarogiem i oliwą

Sałatka pekińska z marchewką, papryką, nacią 

z pietruszki i majonezem

Mix sałat z pomidorem, ogórkiem i serem feta 

z sosem vinegrette

Ogórki kiszone z własnej manufaktury

Pieczywa

Masło

SŁODKI BUFET

Rogaliki z powidłami

W cenie przyjęcia zapewniamy wodę niegazowaną,

kawę oraz selekcję herbat czarnych i owocowych.

125 zł/os.

Menu Napoje
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Przyjęcia na świeżym powietrzu 
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Dbamy o detale
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Dbamy o komfort wszystkich naszych gości, dlatego przygotowaliśmy 

pokój zabaw ‐ dostosowany do wymagań mniejszych gości, stanowi 

świetne rozwiązanie podczas wesel, pozostając przestrzenią 

przeznaczona dla zabaw i animacji pod opieką animatorów.

W trosce o mamy karmiące, przygotowaliśmy także specjalny pokój 

przeznaczony dla mam, w którym w intymnej atmosferze będą mogły 

nakarmić maluszja, odgrzać mu zupę, czy go przewinąć.

Pokój zabaw 
i Pokój dla mamy
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Nocleg Pary Młodej 
Przy organizacji przyjęcia weselnego na Sali Diamentowej Para Młoda 

w dniu przyjęcia ma do dyspozycji wnętrza pokoju deluxe. 
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Dodatkowo proponujemy:
Live cooking

Tort

Bufet słodkości

Stół wiejski

Stoły tematyczne ‐ włoski, francuski

Deska serów regionalnych

Finger food

Tropikalne lody

Oryginalny sposób podania tortu czyli latający tort

Auto do ślubu

Rustykalny napis LOVE

Klimatyczny taras

Złote podtalerze

Występ skrzypaczki

Dla naszych gości posiadamy 27 miejsc noclegowych.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą uzupełniającą.
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www.skansenbicz.pl

Skontaktuj się z nami

Skansen_biczwesela@skansenbicz.pl

biuro@skansenbicz.pl

E-mail

+48 577 898 222

+ 48 536 995 725

(
Telefon

Skansen Bicz

Facebook Instagram
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Miejsce jak z bajki


