
Przyjęcia 
okolicznościowe i komunie

www.palacbonerowski.pl



Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty Pałacu Bonerowskiego w Krakowie.

Pałac Bonerowski to jeden z najbardziej wyjątkowych obiektów Krakowa. 

Położony bezpośrednio przy Rynku Głównym.

Wyjątkowa atmosfera, wyśmienite menu oraz doskonała lokalizacja podkreśli 

wyjątkowy charakter Państwa przyjęcia. Każdą rezerwację traktujemy indywidualnie, 

dołożymy wszelkich starań, aby ten dzień był dla Państwa niepowtarzalny.

Historia i nowoczesność
w samym sercu Krakowa 

Do Państwa dyspozycji oddajemy:
Piękną Salę Królewską z zabytkowymi polichromiami i widokiem na Rynek Główny

z możliwością organizacji wydarzenia nawet dla 60-ciu osób

Kameralną Salę Książęcą - z widokiem na Rynek Główny - do 24 osób

Klimatyczną salę restauracyjną Patio - do 14 osób

Piękną salę restauracyjną (wejście od ul. Św. Jana) - dla 24 osób

Proponujemy:
wyjątkowe menu serwowane oraz dodatkowe dania gorące

specjalne menu dla dzieci 

menu bufetowe

bufet słony, bufet słodki

doskonałe wino do obiadu

open bar bezalkoholowy i alkoholowy 

profesjonalną obsługę kelnerską 

wynajem sali wliczony w cenę rezerwacji

elegancką dekorację stołów (białe obrusy, świeczniki, serwetki, cięte kwiaty)



Sala Królewska
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Sala Książęca



Menu I
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160 zł / osoba

Zupy
Rosół z trzech mięs, kołduny wołowe, marchewka

Krem z pomidorów, grzanki, crème fraiche

Dania główne
Pierś z kurczaka sous vide, warzywa grillowane, sos z białego wina

Łosoś, szpinak, ziemniaki z ogniska, sos holenderski
Risotto z warzywami i parmezanem

Desery
Szarlotka z szarej renety, domowe lody śmietankowe

Napoje (+10 zł)
Woda mineralna w cytryną i lodem w karafkach

Kawa lub herbata serwowane do deseru

Menu II
170 zł / osoba

Zupy
Rosół z trzech mięs, kołduny wołowe, marchewka

Krem z pomidorów, grzanki, crème fraiche

Dania główne
Połowa kaczki, kluseczki, sos wiśniowy

Sałatka z łososiem wędzonym
Risotto z warzywami i parmezanem

Desery
Domowe lody z owocami

Świeże owoce z bezą

Napoje (+10 zł)
Woda mineralna w cytryną i lodem w karafkach

Kawa lub herbata serwowane do deseru
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Menu III
220 zł / osoba

Przystawki (serwowane wieloporcjowo)
Tatar wołowy na grzance

Caprese z burratą
Kompozycja serów polskich

Zupy
Rosół, kołduny wołowe, marchewka

Bique ze skorupiaków, ogórek kiszony, crème fraiche

Dania główne
Dorsz w sosie grzybowym, ziemniaki z ogniska, warzywa z grilla 

Polędwica wołowa, ziemniaki z ogniska, bukiet sałat, sos pieprzowy
Sałatka z tofu i szparagami

Desery
Creme brule z sorbetem owocowym

Sernik krakowski

Napoje (+10 zł)
Woda mineralna w cytryną i lodem w karafkach

Kawa lub herbata serwowane do deseru
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Bufet
90 zł / osoba

Deska polskich serów i wędlin, tartinka z wędzonym łososiem i świeżymi warzywami, 
Szpinak z kozim serem w cieście francuskim, sałatka caprese

Beza z mascarpone z owocami, sernik krakowski, winogrona zielone i czerwone, melon

Menu dziecięce 
80 zł / osoba

Makaron z sosem pomidorowym
Rosół, lane kluseczki

Polędwiczki z kurczaka w panko, frytki, surówka z marchewki
Puchar lodów z owocami

Dodatkowe napoje
Żubrówka biała 0,7l + dzbanek napoju 1l 

(pepsi, mirinda, 7up, pepsi max lub soki owocowe 100%)
95 zł 

Żubrówka czarna 0,7l + dzbanek napoju 1l 
(pepsi, mirinda, 7up, pepsi max lub soki owocowe 100%)  

110 zł

Ostoya 0,7l + dzbanek napoju 1l 
(pepsi, mirinda, 7up, pepsi max lub soki owocowe 100%)  

120 zł

Chardonnay-Trebbiano, Antico Rossone (I.G.T. Emilia -Romagna, Italy)
Sangiovese, Antico Rossone (I.G.T. Emilia -Romagna, Italy)

Cena w naszej karcie win: 115 zł/but.
Cena dla Państwa: 85 zł/but.



The Bonerowski Palace Boutique Hotel *****

Rynek Główny 42 / ul. Św. Jana 1
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