KAMERALNA PRZESTRZEŃ
NA WYMARZONE
PRZYJĘCIE WESELNE?
Hotel Logos w Krakowie to miejsce z historią, w którym odnajdą
Państwo wyjątkowo klimatyczną przestrzeń
w Restauracji “Pod Piątką”
oraz letnie patio w stylu francuskim.
Nasza kuchnia to połączenie tradycyjnych polskich potraw,
w których dużą rolę odgrywają lokalne składniki.
Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami oferty,
a także przykładową propozycją menu.
O ostatecznym kształcie zadecydują Państwo
wraz z naszym Szefem kuchni.

OFERTA Z AWIERA

- 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
PARA MŁODA DODATKOWO OTRZYMUJE
- nocleg w apartamencie
- powitanie chlebem i solą
- rabat na nocleg dla Gości weselnych w wysokości 15%

P R Z Y K Ł A D OW E
DA N IA
PRZYSTAWKA
Carpaccio z pieczonego buraka, salsa z rukoli, kozi ser, pistacje
ZUPA
Consommé drobiowo - wołowe, domowy makaron jajeczny,
lubczyk, natka pietruszki
DANIE GŁÓWNE
Polędwiczki wołowe, sos z leśnych grzybów, ziemniaki hasselback
z miodem i rozmarynem, julienne warzywne  
DESER
Pavlova, krem mascarpone, sos miodowo - cytrynowy, wanilia, figi

WIĘCEJ ATRAKCJI?

Istnieje możliwość zamówienia słodkiego baru,
w skład którego wchodzą m.in.
muffiny, cake popsy, mini tarty, ręcznie robione praliny i trufle  
Istnieje możliwość zamówienia prezentów dla Gości
np. w postaci słodkich upominków
Na specjalne życzenie możemy w porozumieniu z Państwem
przygotować kompleksową dekorację sali lub przestrzeni patio

INFORMACJE D ODATKOWE
Pozostałe propozycje menu do wglądu znajdują się w Restauracji “Pod Piątką” oraz u Kierownika Restauracji
Do wyboru otrzymają Państwo kilka propozycji bufetu z daniami na ciepło,
zimno oraz z deskami serów, wędlin i lokalnych produktów
W ofercie znajdują się do wyboru pakiety napojów alkoholowych oraz bezalkoholowych.
Alkohol zakupiony w innym miejscu podlega opłacie tzw. korkowego
Na specjalne życzenie Szef kuchni może przygotować propozycje 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 500 zł.
Zadatek jest odliczany od końcowego rachunku
Ostateczną liczbę Gości należy potwierdzić 5 dni przed przyjęciem

Zapraszamy do Logos Kraków.
Wspólnie zorganizujemy Państwa najważniejszy dzień.

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.
Kierownik Restauracji,
Monika Piechocka,
monika.piechocka@hotel-logos.pl,
tel. 508 254 203

