
 

 

Pałac Racot 

Ośrodek Szkoleniowo - Rekreacyjny 

Racot, ul. Dworcowa 5, 64-000 Kościan 
tel .  655117958,  

NIP 698-10-04-152,  

recepcja@racot.pl ,  www.racot.pl  

  

 

Oferta obowiązująca w 2022r. 
Ceny mogą ulec zmianie 

 

Propozycja Nr. 1  195,00zł/os. 
Zupa: 
Rosół z makaronem 
 

II danie (2,5 porcje na osobę) 

-Kotlet de volaille 
-Pieczeń szpikowana czosnkiem lub 
boczkiem 
-Pieczeń z dzika w żurawinie lub zraz 
wołowy 
-Kotlet w płatkach z serem 
 
Dodatki: 
-Pyzy 
-Ziemniaki gotowane z koperkiem 
-Ziemniaki pieczone z ziołami lub frytki 
-Sos pieczeniowy 
     

Kawa/herbata (wg. Życzenia gości) 

 - ciasto (dostarcza organizator we 
własnym zakresie) 
 

Zimne zakąski (2 porcje na osobę) 

-Schab pieczony ze śliwką 
-Polędwiczki z grzybami 
-Szynka z jajkiem/ szparagami 
-Rolada z indyka faszerowana szparagami 
-Galantyna z kurczaka 
 
 

Kawa/herbata (wg. Życzenia gości) 

- tort weselny (dostarcza organizator we 
własnym zakresie) 
- ciasto (dostarcza organizator we 
własnym zakresie) 
 

Kolacja(1 porcja na osobę) 

-Barszcz czerwony klarowny lub żurek 
-Szaszłyki drobiowe/wieprzowe 
-Golonka gotowana 
-Udko pieczone 
-Kapusta kiszona 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Kotlet schabowy 
-Łosoś grillowany z masłem czosnkowym 
-Filet z kurczaka rolowany z serem i 
szynką 
 
 
 
 
-Surówka z białej kapusty 
- Surówka wiosenna 
- Kapusta modra zasmażana 
- Bukiet warzyw gotowanych 

 
 
 
 
 
 Sałatka (1 porcja na osobę) 
-Sałatka grecka 
-Sałatka tradycyjna 
-Sałatka Ala Cezar 

-Masło 

-Ciepłe bułeczki 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
-Masło 

-Pieczywo 

-Musztarda/chrzan 
-Pozostałe mięsa z obiadu 
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Oferta obowiązująca w 2021r. 
Ceny mogą ulec zmianie 
 

Propozycja Nr. 2  215,00zł/os. 
Zupa: 
Rosół z makaronem 
 

II danie (2,5 porcje na osobę) 

-Kotlet de volaille 
-Pieczeń szpikowana czosnkiem lub 
boczkiem 
-Pieczeń z dzika w żurawinie lub zraz 
wolowy 
-Kotlet w płatkach z serem 
 
Dodatki: 
-Pyzy 
-Ziemniaki gotowane z koperkiem 
-Ziemniaki pieczone z ziołami lub frytki 
-Sos pieczeniowy 
     

Kawa/herbata (wg. Życzenia gości) 

 - deser lodowy 
 - ciasto (dostarcza organizator we 
własnym zakresie) 
 

Zimne zakąski (2 porcje na osobę) 

-Schab pieczony ze śliwką 
-Polędwiczki z grzybami 
-Szynka z jajkiem / szparagami 
-Rolada z indyka faszerowana szparagami 
-Galantyna z kurczaka 
 
 

Kawa/herbata (wg. Życzenia gości) 

- tort weselny (dostarcza organizator we 
własnym zakresie) 
- ciasto (dostarcza organizator we 
własnym zakresie) 
 

Kolacja(1 porcja na osobę) 

- barszcz czerwony klarowny lub żurek 
-Szaszłyki drobiowe/wieprzowe 
-Golonka gotowana 
-Udko pieczone 
- Kapusta kiszona 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Kotlet schabowy 
-Łosoś grillowany z masłem czosnkowym 
-Filet z kurczaka rolowany z serem i 
szynką 
 
 
 
 
-Surówka z białej kapusty 
- Surówka wiosenna 
- Kapusta modra zasmażana 
- Bukiet warzyw gotowanych 

 
 
 
 
 
 
  Sałatka (1 porcja na osobę) 
-Sałatka grecka 
-Sałatka tradycyjna 
-Sałatka Ala Cezar 

-Masło 

-Ciepłe bułeczki 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
-Masło 

-Pieczywo 

-Musztarda/chrzan 
-Pozostałe mięsa z obiadu
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Oferta obowiązująca w 2021r. 
Ceny mogą ulec zmianie 

 

Propozycja Nr. 3  225,00zł/os. 
Zupa: 
Rosół z makaronem 
 

II danie (3 porcje na osobę) 

-Kotlet de volaille 
-Pieczeń szpikowana czosnkiem lub 
boczkiem 
-Pieczeń z dzika w żurawinie lub zraz 
wolowy 
-Kotlet w płatkach z serem 
 
Dodatki: 
-Pyzy 
-Ziemniaki gotowane z koperkiem 
-Ziemniaki pieczone z ziołami lub frytki 
-Sos pieczeniowy 
     

Kawa/herbata (wg. Życzenia gości) 

 - deser lodowy 
 - ciasto (dostarcza organizator we 
własnym zakresie) 
 

Zimne zakąski (2 porcje na osobę) 

-Schab pieczony ze śliwką 
-Polędwiczki z grzybami 
-Szynka z jajkiem / szparagami 
-Rolada z indyka faszerowana szparagami 
-Galantyna z kurczaka 
 
 

Kawa/herbata (wg. Życzenia gości) 

- tort weselny (dostarcza organizator we 
własnym zakresie) 
- ciasto (dostarcza organizator we 
własnym zakresie) 
 

Kolacja(1 porcja na osobę) 

- barszcz czerwony klarowny lub żurek 
-Szaszłyki drobiowe / wieprzowe 
-Golonka gotowana 
-Udko pieczone 
-Kapusta kiszona 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
-Kotlet schabowy 
-Łosoś grillowany z masłem czosnkowym 
-Filet z kurczaka rolowany z serem i 
szynką 
 
 
 
 
-Surówka z białej kapusty 
- Surówka wiosenna 
- Kapusta modra zasmażana 
- Bukiet warzyw gotowanych 

 
 
 
 
 
 
  Sałatka (1 porcja na osobę) 
-Sałatka grecka 
-Sałatka tradycyjna 
-Sałatka Ala Cezar 

-Masło 

-Ciepłe bułeczki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Masło 

-Pieczywo 

-Musztarda/chrzan 
-Pozostałe mięsa z obiadu 
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Oferta obowiązująca w 2021r. 
Ceny mogą ulec zmianie 

 

Propozycja Nr. 4  245,00zł/os. 
Zupa: 
Rosół z makaronem 
 

II danie (4 porcje na osobę) 

-Kotlet de volaille 
-Pieczeń szpikowana czosnkiem lub 
boczkiem 
-Pieczeń z dzika w żurawinie lub zraz 
wołowy 
-Kotlet w płatkach z serem 
 
Dodatki: 
-Pyzy 
-Ziemniaki gotowane z koperkiem 
-Ziemniaki pieczone z ziołami lub frytki 
-Sos pieczeniowy 
     

Kawa/herbata (wg. Życzenia gości) 

 - deser lodowy 
 - ciasto (dostarcza organizator we 
własnym zakresie) 
 

Zimne zakąski (2 porcje na osobę) 

-Schab pieczony ze śliwką 
-Polędwiczki z grzybami 
-Szynka z jajkiem / szparagami 
-Rolada z indyka faszerowana szparagami 
-Galantyna z kurczaka 
 
 

Kawa/herbata (wg. Życzenia gości) 

- tort weselny (dostarcza organizator we 
własnym zakresie) 
- ciasto (dostarcza organizator we 
własnym zakresie) 
 

Kolacja(1 porcja na osobę) 

- barszcz czerwony klarowny lub żurek 
-Szaszłyki drobiowe / wieprzowe 
-Golonka gotowana 
-Udko pieczone 
-Kapusta kiszona 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Kotlet schabowy 
-Łosoś grillowany z masłem czosnkowym 
-Filet z kurczaka rolowany z serem i 
szynką 
 
 
 
 
-Surówka z białej kapusty 
- Surówka wiosenna 
- Kapusta modra zasmażana 
- Bukiet warzyw gotowanych 

 
 
 
 
 
 
 Sałatka (1 porcja na osobę) 
-Sałatka grecka 
-Sałatka tradycyjna 
-Sałatka Ala Cezar 

-Masło 

-Ciepłe bułeczki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Masło 

-Pieczywo 

-Musztarda/chrzan 
-Pozostałe mięsa z obiadu 
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1.Dodatkowo cena zawiera: 
 

 
 
 

- dekorację stołów obrusami, świecznikami i bankietkami 
- pokrowce na krzesłach 
- wino musujące na powitanie Pary Młodej i gości weselnych 
- obsługę kelnerską – 1 kelner na 20 osób 
 
- Posiadamy: 
 * salę bankietową, która pomieści 76 osób 
 * salę restauracyjną , która pomieści 30 osób 
 * salę balową – taneczną, z wyjściem do parku 
 * salę barową, która pomieści 12 osób  
 
- posiadamy własny agregat prądotwórczy – w przypadku braku zasilania energetycznego 
 
2. Menu dla dzieci oraz osób z orkiestry, fotografa, kamerzysty 50% lub 100% - dotyczy 
ilości oraz wartości z wybranej opcji. 
 
3. Istnieje możliwość zamówienia tortu i ciasta przez Pałac z pełną obsługą oraz 
transportem  
 
4. Nie pobieramy dodatkowych opłat za wniesiony własny alkohol, własne wyroby 
cukiernicze oraz ich podanie, wynajem Sali, obsługę kelnerską. 
 
5. Poprawiny: cena 80,00zł od osoby / 6 godzin ( podanie posiłków, które pozostały z 
przyjęcia weselnego, wybranie nowej zupy i dodatków tj. frytki, ziemniaki, surówki) 
oraz kawy/herbaty. 
 
6. Dodatkowo szef kuchni poleca: 
 
- szynka pieczona w całości z sosem czosnkowym oraz pieczonymi ziemniakami (50 osób) –
1000,00zł  
 
- udziec z dzika pieczony z sosem i pieczonymi ziemniakami (50 osób) – 1500,00zł 
 
- stół wiejski ( szynki wędzone, kabanosy, kiełbasy wędzone, salceson, smalec, ogórki 
kiszone, sery żółte i  pleśniowe, pasztety, pieczywo wiejskie) – 50 osób – 1000,00zł 
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7. Posiadamy miejsca noclegowe dla gości weselnych: 
 
Do 20 osób: 
- Pokój 1-osobowy  200,00zł – 4  
- Pokój 2-osobowy typu twin  240,00zł – 12 
- Pokój 2-osobowy typu double 240,00zł – 2 
- Pokój 4-osobowy 420,00zł – 1 
- Dostawka 100,00zł – 6 
- Oficyna 75,00zł – 11 miejsc noclegowych 
- Pokój 2 –osobowy typu double – gratis dla Nowożeńców 
 
Powyżej 20 osób: 
- Pokój 1-osobowy  190,00zł – 4  
- Pokój 2-osobowy typu twin 220,00zł – 12 
- Pokój 2-osobowy typu double 220,00zł – 3 
- Pokój 4-osobowy 400,00zł – 1 
- Dostawka 100,00zł – 6 
- Oficyna 75,00zł – 11 miejsc noclegowych 
- Apartament Prezydencki – gratis dla Nowożeńców 
 
8.Oferujemy: 
 
- wynajęcie bryczki 8-osobowej -150,00zł/h 
- wynajęcie bryczki zabytkowej – 350,00zł/h 
- wynajęcie kucyka – 50,00zł/20 min 
 
 
9. Dodatkowo oferujemy: 
 
- owoce sezonowe podane w stół lub w formie szwedzkiego bufetu – 10,00zł/os 
 
- napoje (soki owocowe: jabłko, pomarańcz, grejpfrut, czarna porzeczka, woda niegazowana, 
woda gazowana, Pepsi, Mirinda)– 18,00zł/os 
 
- ustawienie romantycznej altany w parku – 250,00zł 
- ślub w plenerze – 600,00zł 
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