D

symbol

Tańcz i śpiewaj aż do ranka
I nie przejmuj zbytnio się
Jeśli jutro Twa wybranka
Pijaczyną nazwie Cię!

ZALK019

symbol

Sto lat! Sto lat! – dzisiaj śpiewaj
Pij toasty jednym łykiem
Baw się długo i nie ziewaj
Tańcz i swawol ale z szykiem!

ZALK022

Pijcie drodzy przyjaciele,
wszakże mamy tu wesele!
Zdrowie młodych szybko wznoście,
no i bawcie się radośnie!!!

symbol
symbol

ZALK017

Na stoły podana!!!
Bawcie się wspaniale
Do białego rana!!!

symbol

ZALK016

Ta butelka ma zadanie
Dziś istotne niesłychanie
Bo ma sprawić byście byli
Rozśpiewani, goście mili!

ZALK020

Szczęśliwy ten, kto się żeni,
Odtąd ma stróża serca i kieszeni

symbol

symbol
symbol

Czyś jest młody, czyś jest stary,
pij za zdrowie Młodej Pary.
Lecz pamiętaj, aby pić
pełnoletni musisz być.

ZALK014

ZALK023

Wódka weselna
niech słodka będzie.
Niech Młodej Parze
Sto lat w szczęściu przybędzie.

symbol
symbol
symbol

symbol

Gość Weselny
niech toast wznosi i
sąsiada z boku,
do toastu prosi!!!

Wódka Weselna
niech słodka będzie !
Niech Młodej Parze
100 lat w szczęściu przybędzie !

ZALK013

ZALK011

ZALK009

Prawie każdy Wam to powie
Kto chce szczęścia Młodej Pary
Musi wypić za jej zdrowie
Tak jak każe zwyczaj stary

symbol

ZALK010

Jesteś Brachu na weselu
Pij więc zdrowo Przyjacielu
Jednak pragnę Ciebie Prosić
Bym nie musiał Cię wynosić.

ZALK012

Niech wszyscy Goście
na zdrowie dziś piją, a
Ewelina i Krzysztof
niech 100 lat żyją !!!!

symbol

symbol

Niech zakwitnie
Młodej Parze
złoty szczęścia kwiat
niech nie znają nigdy smutku
i żyją 100 lat!

ZALK008

ZALK006

Wódka Weselna
imię Panny Młodej i imię Panna Młodego
Na stoły podana
Bawmy się wspaniale
Do białego rana

ZALK015

Jeśli Ci zaszumi w głowie
Lub w oczach będzie dwoić
Nie martw się o swoje zdrowie
I spokojnie daj się spoić!!!

symbol

ZALK007

Jak wesele, to wesele
jedzcie dużo, pijcie wiele!

ZALK018

Wznoście toast Goście mili,
By imię Panny Młodej i imię Panna Młodego
w szczęściu i zdrowiu
bardzo długo żyli

symbol

symbol

Drodzy Goście pijcie śmiało,
Niech alkohol dziś się leje,
Jak będziecie mieli mało,
To Pan Młody Wam doleje!!!

ZALK005

ZALK003

Niech dzwonią kielichy,
niech dzwonią puchary
na zdrowie i szczęście
dla Młodej Pary !

ZALK021

Nie omijaj kolejeczki,
Nie odmawiaj dziś wódeczki
Zdrowie Młodych to jest cel,
A więc szczerze w gardło lej !

symbol

ZALK004

ZALK002

Nowożeńcy pięknie proszą
niech toasty Wszyscy wznoszą
i za szczęście Młodych piją
za ich radość i za miłość

symbol

symbol

Nowożeńcy pięknie proszą,
Wszyscy niech toasty wznoszą,
I za szczęście Młodych piją,
Niech się kieliszki biją!!!

symbol

ZALK001

symbol

symbol

Teksty do ZAWIESZEK/NAKLEJEK NA ALKOHOL

ZALK024

W dniu dzisiejszym
czujemy się młodzi, więc
Wódka Weselna
nikomu nie zaszkodzi.

symbol

Niechaj męża kocha żona
a swą żonę kocha mąż!
To nasz toast ulubiony,
który wznosić trzeba wciąż!

ZALK034

Tańcz gdy grają,
pij gdy leją
to jest najwłaściwszy rejon!

WÓDKA WESELNA
imię Panny Młodej i imię Panna Młodego

ZALK035
Aby zabawa
była szałowa,
a w dniu poprawin
nie bolała głowa
Sto lat !!!

symbol

symbol

Niech zakwitnie
Młodej Parze
złoty szczęścia kwiat
niech nie znają nigdy smutku
i żyją 100 lat!

ZALK037

ZALK032

ZALK038
Aby zabawa
była szałowa,
a w dniu poprawin
nie bolała głowa
Sto lat !!!

symbol
symbol

ZALK030

Przed użyciem zapoznaj się z treścią
zawieszki dołączonej do opakowania,
bądź skonsultuj się
z Panem Młodym lub świadkami !

symbol

symbol

Już od wieków jest wiadomo,
żeby miłość Młodych trwała
każdy musi wypić toast
gdy częstuje Młoda Para

ZALK033

Zdrowie Nowożeńców!
za ich miłość i wspólną drogę życia,
wybraną dzisiaj, a która trwać będzie
przez długie lata.

symbol

ZALK031

ZALK029

ZALK027

Czyś stary czyś młody
kieliszek swój chwyć
za Młodą Parę
czas toast pić!

ZALK036

„Szumigłówka”
dziś to sprawi,
że się każdy dobrze bawi.
Zapewniają o tym Młodzi -”Szumigłówka”
Nie zaszkodzi.

symbol

symbol

Niechaj trunków nie zabraknie
w tę dzisiejszą, piękną noc,
a za zdrowie Młodej Pary
niech toastów rozbrzmi moc!

symbol

ZALK028

ZALK026

Były zaręczyny,
teraz jest wesele,
udanej zabawy
będzie jeszcze wiele.

symbol

symbol

Odrobina czaru,
nieco namiętności,
w weselnym toaście,
sto procent miłości!

symbol

symbol

ZALK025

ZALK039

Wódka dziś nikomu nie szkodzi
Bo stawiają Państwo Młodzi

