
Hotel Logos Kraków to miejsce z historią, w którym odnajdą
Państwo wyjątkowo klimatyczną przestrzeń

vw Restauracji “Pod Piątką”
oraz letnie patio w stylu francuskim.

Obie lokalizacje idealnie pasują do kameralnych przyjęć
w gronie najbliższej rodziny i przyjaciół. 

Nasza kuchnia to połączenie tradycyjnych polskich potraw,
w których dużą rolę odgrywają lokalne składniki.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami oferty
oraz przykładową propozycją menu.

O ostatecznym kształcie zadecydują Państwo
wraz z naszym Szefem kuchni.   

PIERWSZA KOMU NIA
w  HOTELU LOGOS



- wynajem sali restauracyjnej “Pod Piątką” lub przestrzeni patio

- indywidualnie przygotowane menu z 4 daniami
(przystawka, zupa, danie główne, deser) 

 - dedykowane menu dla dzieci

 - wodę gazowaną/ niegazowaną 

- dekorację świeżymi kwiatami

- projekt winietek oraz menu dla gości 

- obsługę kelnerską 

OFERTA ZAWIER A



PRZYSTAWKA

Ravioli, ricotta, szpinak, parmezan, palone masło, szałwia

ZU PA

Krem z białych szparagów, orzechy włoskie, oliwa truflowa

DA N IE GŁÓW N E

Udko z kaczki, konfitura z czerwonej cebuli i żurawiny, polenta, 
surówka z czerwonej kapusty i jabłka

DESER

Tarta z białą czekoladą, sos porzeczkowy, crunch orzechowy

PR ZYKŁADOWE 
MENU



Pozostałe propozycje menu do wglądu znajdują się w Restauracji “Pod Piątką” oraz u Kierownika Restauracji 

Istnieje możliwość zamówienia słodkiego baru, w którego skład wchodzą m.in. muffiny, cake popsy, mini tarty,
ręcznie robione praliny i trufle 

Na specjalne życzenie Szef kuchni może przygotować więcej propozycji dań wegetariańskich, wegańskich
oraz niezawierających glutenu i laktozy

W przypadku alergii prosimy o wcześniejszą informację. Szef kuchni wspólnie
z Państwem opracuje dedykowane dania 

Dzieci do lat 4 bezpłatnie. Dzieci w wieku 5 - 12 mogą skorzystać z menu dziecięcego
lub menu dla dorosłych ze zniżką w wysokości 50%

Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 500zł. 
Zadatek jest odliczany od końcowego rachunku

Ostateczną liczbę Gości należy potwierdzić 5 dni przed przyjęciem 

DODATKOWE INFOR MACJE



Chętnie odpowiemy na Państwa pytania. 

Prosimy o kontakt z Kierownikiem Restauracji.

Beata Galias,
beata.galias@hotel-logos.pl,

tel. +48 12 631 62 85,
tel. recepcja +48 12 631 62 00


