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. .OFERUJEMY

Do Państwa dyspozycji oddajemy dwie klimatyzowane sale z możliwością ich połączenia.
 Łączna powierzchnia sal to 72 m², do 80-ciu miejsc siedzących w układzie teatralnym.

Każda sala wyposażona jest w:
sprzęt audiowizualny

rzutnik
flipchart

ekran
dostęp do WiFi

mikrofon bezprzewodowy
nagłośnienie

Sala konferyncyjna 
usytuowana na parterze kamienicy 

zapewnia dogodne warunki do organizacji:
 kameralnych konferencji

spotkań
szkoleń

rozmów kwalifikacyjnych 
imprez okolicznościowych



Na Państwa życzenie komponujemy różne warianty 
przerw kawowych, 

wyśmienitych obiadów i kolacji, 
profesjonalnych lunchy biznesowych.

Dołożymy wszelkich starań, aby Państwa spotkanie 
odbywające się w naszym hotelu 

zakończyło się sukcesem.



. .PRZERWY KAWOWE

15 zł/os.

PRZERWA KAWOWA MAŁA
Kawa w termosach

Herbata w saszetkach, wrzątek

Cukier, Mleko, Cytryna

Woda mineralna w karafkach

Ciastka kruche własnego wypieku

Ciasto domowe własnego wypieku

Cena przerwy jednorazowej

Cena przerwy ciągłej

PRZERWA KAWOWA DUŻA
Kawa w termosach

Herbata w saszetkach, wrzątek

Cukier, Mleko, Cytryna

Woda mineralna w karafkach

Ciastka kruche własnego wypieku

Ciasto domowe własnego wypieku

Soki owocowe - 200ml/os

Cena przerwy jednorazowej

Cena przerwy ciągłej

28 zł/os.

20 zł/os.

38 zł/os.



. .PRZERWY KAWOWE

PRZERWA KAWOWA JEDNORAZOWA ARISTO

Kawa w termosach

Herbata w saszetkach, wrzątek

Cukier, Mleko, Cytryna

Soki owocowe - 200ml/os.

Woda mineralna w karafkach

Kanapki bankietowe lub tarty ozdobne 2szt/os.

Koreczki bankietowe

Sałatka sezonowa podawana na ptysiach

Owoce sezonowe lub cytrusowe

Ciastka kruche własnego wypieku

Ciasto domowe własnego wypieku

35 zł/os.



60 zł/os.

. .BUFET SZWEDZKI

Zupa pieczarkowa

lub

Krem pomidorowy

lub

Krem z białych warzyw

Marynowana karkówka w czosnku na sosie z czerwonej cebuli

lub

Policzki wołowe duszone w kwaszonych ogórkach

lub

Indyk sous-vide w sosie jabłkowo - żurawinowym

Pieczona ryba w sosie pietruszkowym

Warzywa z wody

Ziemniaki pieczone

Ryż duszony  w estragonowym maśle

Woda niegazowana w dzbankach

Sok owocowy 200 ml/os.



. .BUFET FINGER FOOD

50 zł/os.

Bufet przekąskowy

Kolorowe sałatki w tartaletkach

Mini tortille

Tatar ze śledzia w kokilkach

Wytrawne musy w trzech rodzajach w vol au ventach

Pasztet z sosem żurawinowym

Aromatyczna terrina z białych ryb

Roladki z szynki podlaskiej z pastą jajeczną

Koreczki koktajlowe

Jajka faszerowane 

Kanapki koktajlowe

Sałatka z glazurowanym kurczakiem z pomarańczą i pestkami słonecznika

Bufet słodkości

Tartaletki z kremem i owocami

Tarta z gruszkami

Tarta z jabłkami 

Napoje

Woda niegazowana

Kawa, herbata



100 zł/os.

Aperitif 
Prosecco Le Bertole Valdobiadene

Bufet przekąskowy
Kolorowe sałatki w tartaletkach

Tartaletki zapiekane z warzywami 
Mini tortille

Tatar ze śledzia w kokilkach
Wytrawne musy w trzech rodzajach w vol au ventach

Pasztet z sosem żurawinowym
Aromatyczna terrina z sandacza 

Roladki z szynki podlaskiej z pastą jajeczną
Koreczki koktajlowe

Ogórek z pastą i pomidorkiem koktajlowym
Jajka faszerowane z  łososiem 

Tatar wołowy na grzance
Kanapki koktajlowe

Sałatka z glazurowanym kurczakiem z pomarańczą i pestkami słonecznika
Sałatka z fetą pomidorami suszonymi i orzechem włoskim

Bufet słodkości
Tartaletki z kremem i owocami

Mini pawlowe
Eklerki z waniliowym kremem

Torcik truskawkowy
Tarta z gruszkami
Tarta z jabłkami 

Sernik

Napoje
Soki owocowe

Woda niegazowana
Kawa, herbata

. .BUFET FINGER FOOD



PROPOZYCJA I

Zupa krem z selera z prażonym boczkiem

Delikatny filet z kurczaka w ziołach

młode warzywa 

ziemniaki opiekane

Woda niegazowana w dzbankach

Sok owocowy 200 ml/os.

PROPOZYCJA II

 Krupnik z koprem i kwaśną śmietaną

Karkówka bita z czosnkiem z puree ziemniaczanym

 i marchewką glazurowaną w maśle

Woda niegazowana w dzbankach

Sok owocowy 200 ml/os.

40 zł/os.

40 zł/os.

. .LUNCH SERWOWANY



. .LUNCH SERWOWANY

50 zł/os.

50 zł/os.

PROPOZYCJA III

Zupa minestrone z ciecierzycą

Schab  nadziewany boczkiem w sosie z pieczeni 
z ziemniakami opiekanymi,  

warzywa z wody z masłem ziołowym 

Semifreddo w sosie malinowym

Woda niegazowana w dzbankach
Sok owocowy 200 ml/os.

PROPOZYCJA IV

Zupa krem z brokułów z płatkami migdałów

Delikatny filet z kurczaka na musie z pieczonych ziemniaków 
z warzywami julienne

Tarta owocowa

Woda niegazowana w dzbankach
Sok owocowy 200 ml/os.



.



Warszawa

Lublin

∑∑

∑
∑

∑∑

∑
∑

∑

POWIERZCHNIA

37 m 

35 m

72 m

UKŁAD TEATRALNY

30 miejsc

30 miejsc

60 miejsc

UKŁAD SZKOLNY

16 miejsc

16 miejsc

28 miejsc

UKŁAD TYPU „U”

22 miejsc

22 miejsc

46 miejsc

SALA ARISTO

SALA BIZNESOWA 1

SALA BIZNESOWA 2

SALA 1&2

SALA ARISTO

SALA BIZNESOWA 1

SALA BIZNESOWA 2

SALA 1&2

CENA DO 5 H

400 zł

400 zł

700 zł

CENA ZA DZIEŃ

600 zł

600 zł

900 zł

. .RODZAJE USTAWIEŃ

2

2

2



imprezy okolicznościowe   przyjęcia weselne   chrzciny   komunie   spotkania biznesowe   konferencje . . . . .


