
 

 

PRZYJĘCIA OKOLICZNOŚCIOWE 

 

Stypa to uroczyste spotkanie podczas którego krewni i przyjaciele mogą w spokoju oddać      

szacunek tym którzy odeszli.   

Zaufanie podczas tego czasu pełnego emocji jest wyjątkowo ważne.                                          

Naszym celem jest aby rodzina mogła uczcić pamięć bliskiej osoby powierzając nam                

organizację spotkania.    

 

 

OFERUJEMY 

 

Indywidualne podejście do każdego przyjęcia. 

Fachową i miłą obsługę, która zadba o satysfakcję wszystkich Gości. 

Pełne wsparcie Specjalisty ds. Organizacji Spotkań Okolicznościowych. 

Specjalne menu dla dzieci (do lat 3 bezpłatnie, od 4 do 9 lat—50%). 

Uroczystą dekorację kwiatową stołów. 

Klimatyzowane wnętrza. 

Domową atmosferę i wykwintną, klasyczną kuchnię. 

Bezpłatne miejsca parkingowe dla Gości. 
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PROPOZYCJA 1 

CENA: 45 PLN / osoba 

 

ZUPA  

- Rosół z makaronem i zieleniną lub zupa krem  

  ( do ustalenia ) 

 

DANIE GŁÓWNE  

- Roladka drobiowa z fetą i suszonym                  

  pomidorem / ziemniaki opiekane / marchew     

  glazurowana w miodzie i imbirze  

 

DESER 

- Ciasto czekoladowe z kremem kakaowym 

  oraz pomarańczą 

 

PAKIKET NAPOJÓW  

kawa, herbata, woda niegazowana z cytryną,  

soki owocowe 

 

PROPOZYCJA 2 

CENA: 55 PLN / osoba 

 

ZUPA 

- Zupa krem ( do ustalenia ) 

 

DANIE GŁÓWNE 

- Grillowane kotleciki wieprzowe zapieczone  

  z grzybami i serem mozzarella / gotowane   

  ziemniaki z koperkiem / szpinak saute  

 

DESER 

- Panna cotta waniliowa z musem  

  truskawkowym 

 

PAKIKET NAPOJÓW  

kawa, herbata, woda niegazowana z cytryną,  

soki owocowe 

 

PROPOZYCJA 3 

CENA: 60.00 PLN / osoba 

 

ZUPA 

- Rosół z makaronem i zieleniną lub zupa krem  

  ( do ustalenia ) 

 

DANIE GŁÓWNE 

- Rolada wołowa z farszem śląskim / kapusta  

  czerwona zasmażana / kluski śląskie 

 

DESER 

- ciasta własnego wypieku - sernik, szarlotka 

  2 porcje / osoba 

 

PAKIKET NAPOJÓW  

kawa, herbata, woda niegazowana z cytryną,  

soki owocowe 

 

     

 

 
     PROPOZYCJA 4 

      CENA: 85.00 PLN / osoba 

 

      ZUPA 

      - Rosół z makaronem i zieleniną lub zupa krem  

        ( do ustalenia ) 

 

      DANIE GŁÓWNE 

      - rolada wołowa z farszem śląskim 

      - kotlet schabowy  

      - udko z kurczaka 

 

      Dodatki skrobiowe 

      - kluski śląskie 

      - ziemniaki opiekane w ziołach 

 

      Dodatki warzywne 

      - kapusta czerwona z winnym jabłkiem 

      - surówka z marchewki z mandarynką 

      - kiszona kapusta zasmażana  

 

      Sosy 

      - sos pieczeniowy 

      - sos z grzybów leśnych 

 

      DESER 

      - Pana cotta z musem truskawkowo -   

        czekoladowym z sosem waniliowym i świeżą   

        miętą  

 

      PAKIET NAPOJÓW 

      kawa, herbata, woda mineralna,  

      soki owocowe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU 

 

Krystian Kowalewski 

Manager ds. Sprzedaży Gastronomii 

 

T: +48 32 7843 140 

M: +48 698 759 202 

E: krystian.kowalewski@hotelszafran.pl 

 

PROPOZYCJE SERWOWANE JEDNOPORCJOWO 
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   PROPOZYCJA SERWOWANA PATEROWO 


