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LOKALIZACJA Pochodzący z XVI w. zamek jest wpisany na listę zabytków.  
Otoczony parkiem zamkowym, położony w centrum Leska  
- malowniczego miasteczka, zlokalizowanego u podnóża wzgórz 
Baszta i Czulnia, opasanego wstęgą rzeki San, stanowi dobrą 
bazę wypadową w Bieszczady i Beskid Niski. 

CHARAKTERYSTYKA POKOI W zamku znajduje się 38 pokoi o zróżnicowanym standardzie  
1, 2, 3, 4 osobowych, w tym 4 apartamenty. Pokoje posiadają 
pełny węzeł sanitarny oraz TV. 

UDOGODNIENIA Do dyspozycji naszych Gości oddajemy: 
 

• salę rycerską (do 80 miejsc) 
• salę kominkową (do 30 miejsc) 
• salę klubową (do 60 miejsc) 
• kawiarnię 
• basen 
• taras letni 
• miejsce na ognisko i grilla 
• tenis stołowy 
• bilard 
• wypożyczalnię rowerów 
• parking 

USŁUGI Zamek w Lesku oferuje: 
 

• noclegi z wyżywieniem 
• przyjęcia okolicznościowe 
• wesela 
• imprezy integracyjne 
• spotkania biznesowe 
• imprezy plenerowe 
• usługi cateringowe 
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PROPOZYCJA DAŃ WESELNYCH 

DANIA NA ZIMNO: 
Roladki z tortilli na zimno 
Roladka łososiowa ze szpinakiem 
Śledź rolmops 
Śledź w śmietanie 
Śledź po kaszubsku 
Śledź w sosie tatarskim 
Jajko w sosie tatarskim 
Jajka faszerowane marynowanymi grzybkami 
Schab na zimno 
Schab ze śliwką i morelą w galarecie 
Muffinki z filetem i warzywami 
Pasztet pieczony z żurawiną 
Tymbaliki drobiowe 
Wędliny 
Ryba po grecku 
Pikle 
 
SAŁATKI: 
Sałatka jarzynowa 
Sałatka warzywna zamkowa 
Sałatka grecka 
Sałatka gyros 
Sałatka warstwowa z tuńczykiem 
Sałatka z kurczakiem i winogronem 
Sałatka z pomidorami suszonymi 
Sałatka z żurawiną i kurczakiem 
Sałatka z brokułem i fetą 
 
ZUPY: 
Zupa gulaszowa z cieciorką 
Flaczki 
Żur z kiełbasą i jajkiem 
Barszcz czerwony z paluszkami francuskimi 
Barszcz czerwony z krokietem  
 

DANIA NA CIEPŁO:  
Strogonoff 
Szaszłyk drobiowo- wieprzowy 
Bigos 
Gołąbki 
Półmisek mięs grillowanych 
Żeberka pieczone z zasmażaną kapustą 
 
DESERY:  
Deser lodowy z owocami i bitą śmietaną 
Owoce z bakaliami polane sosem 
Galaretka z owocami 
Szarlotka na ciepło serwowana z lodami 
oraz polewą czekoladową 
 
DODATKI:  
Ziemniaki z masełkiem i koperkiem 
Ziemniaki pieczone 
Frytki 
Warzywa na parze/ warzywa na patelnię 
Ryż 
Kluski śląskie 
Surówka z kapusty pekińskiej 
Surówka z czerwonej kapusty 
Surówka z białej kapusty 
Buraczki 
Surówka marchew, jabłko, por 
Surówka z porów 

NAPOJE:  
Soki 
Woda w dzbankach z cytryną i miętą 
Napoje gazowane 0,5l / os. 
Kawa 
Herbata 
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