Biznes
By sprostać Twoim wymaganiom

Centrum konferencyjne
Centrum Konferencyjne Hotelu Sopot**** dysponuje
4 przestronnymi, nowoczesnymi i elegancko
urządzonymi salami, których modułowość umożliwia
bardzo swobodną aranżację przestrzeni konferencyjnej.
Łączna powierzchnia wszystkich sal wynosi 200m2
i pozwala na organizację spotkań do 200 osób.

Sala

Pow. m2

Teatralne

Szkolne

Podkowa

Wyposażenie sal konferencyjnych

•
•
•
•
•

Projektor multimedialny
Sprzęt TV /Video
Mikrofon
Łącze internetowe (przewodowe i Wi-Fi)
Flipchart

•
•
•

System nagłośnieniowy
Dostęp do światła dziennego
we wszystkich salach
Możliwość zaciemnienia sal

Atrakcje

Dodatkowe atrakcje
W ramach współpracy z partnerami możemy
zaoferować bogaty program atrakcji dodatkowych
m.in. rejsy łodziami motorowymi, jachtami, szybkimi
łodziami hybrydowymi lub skuterami
czy katamaranami, organizację spotkań
biznesowych na stadionie piłkarskim, czas relaksu
i aktywnego wypoczynku na naszej prywatnej plaży,
jak również prawdziwą przygodę w Adventure Park.
Ponadto proponujemy szereg eventów
o charakterze integracyjnym, np.team buliding.
Hotel dysponuje również rowerami na krótsze
i dalsze wycieczki, w tym także z przewodnikiem.

Przerwy kawowe
Klasyczna

Koktajlowa

•
•

•
•

domowo przygotowywane smoothie
- dwa rodzaje
kawa, herbata, woda, sok

25 pln /os. ( jednorazowa)
47 pln /os. (całodzienna)

27 pln /os. ( jednorazowa)
51 pln /os. (całodzienna)

Śniadaniowa

Fit

•
•
•

•
•
•
•

mini kanapeczki w różnej odsłonie 3 szt./os.
tartinki z musem warzywnym
kawa, herbata, woda, soki

warzywa w słupkach z dipem tzatziki
kokosowy pudding chia z mango
sałatka owocowa z miętą
kawa, herbata, woda, soki

39 pln /os. ( jednorazowa)
65 pln /os. (całodzienna)

39 pln /os. ( jednorazowa)
75 pln /os. (całodzienna)

Francuska

Owocowa

•
•
•

•
•
•

wypieki francuskie z nadzieniem
mus czekoladowy z malinami
kawa, herbata, woda, soki

40 pln /os. ( jednorazowa)
77 pln /os. (całodzienna)

Wszystkie podane ceny są cenami netto.

owoce filetowane
2 rodzaje wypieków domowych
kawa, herbata, woda, soki

41 pln /os. ( jednorazowa)
78 pln /os. (całodzienna)

Przerwy

mix kruchych ciastek
kawa, herbata, woda, soki

Przerwy kawowe

Dodatkowe propozycje

Jednorazowo

Humus / pieczywo wasa / suszone pomidory /
puder z oliwki

12pln /100g /os.

Ciasteczkowo
Kanapki

• mix kruchych ciastek
•Warzywa
kawa, herbata,
woda,z soki
w słupkach
dipem

Owocowo

14pln /3 szt. /os.

•
•
•

Mini sałatka grecka
Mufinki z pumpernikla z miodem
Ciasteczka kruche

30pln /os.

7pln /100g /os.

14pln /os.

12pln /100g /os.

25pln /os.

donuty
•Minipanna
cotta z malinami
• crossanty z czekoladą
z jogurtem
i mango
•Granola
kawa, herbata,
woda,
soki

•
•
•

9pln /3 szt. /os.
18pln /os.
mini kanapeczki w różnej odsłonie 3 szt./os.
kawa, herbata, woda, soki
11pln /150g /os.
23pln /os.
domowe czipsy
12pln /150g /os.

25pln /os.

10pln /200g /os.

20pln /os.

12pln /100ml /os.

25pln /os.

Smoothie owocowe

Zdrowo

Dodatki

•
•
•
•

•

warzywa w słupkach z dipem jogurtowym
musli z jogurtem naturalnym
sałatka owocowa
kawa, herbata, woda, soki

Wszystkie podane ceny są cenami netto.
Wszystkie podane ceny są cenami netto.

•
•

30pln /os.

14pln /3 szt. /os.

Słono

Owoce w całości

25pln /os.

owoce filetowane
10pln wypieków
/80g /os. domow1111ych
20pln /os.
2 rodzaje
kawa, herbata, woda, soki
12pln /100g /os.
25pln /os.

Francuskie wypieki
Słodko

Owoce filetowane

Całodziennie

domowo przygotowywane smoothie
z sezonowych owoców i warzyw
12 zł / os.
wybór napojów gazowanych 5 zł/ os.
wybór świeżych sezonowych owoców
(3 rodzaje) 10 zł /os.

Lunch serwowany
Propozycja I

Propozycja II

•

•

•

•
•

sałata cezar/ pierś z kurczaka/ bekon / anchois
parmezan/ grzanka
udko z kaczki/ kopytka/ pieczone pietruszki
piklowane buraki/ sos z czerwonego wina
z pomarańczą
mini beziki/ krem mascarpone/ żel z owoców
leśnych

Cena 75 pln /os.

Cena 85 pln /os.

Propozycja III

Propozycja Wegetariańska

•

•
•

•
•

schab gotowany/ mus chrzanowy/ chrust
ziemniaczany/ roszponka
filet z sandacza/ maślana kasza bulgur/
marchewka confit/ sos porowy
panna cotta/ ciastko cygaretkowe / mus
malinowy/ palona biała czekolada

Cena 90 pln /os.

•

krem z palonego kalafiora/ prażone migdały
risotto buraczane/ piklowane buraki/ chipsy
ze skorzonery/ olej truflowy/ parmezan
szarlotka/ lody waniliowe

Cena 75 pln /os.

Propozycja Wegańska

•
•
•

hummus/ suszone pomidory/ puder z oliwki/ chips z soczewicy/ olej pomidorowy
makaron ryżowy/ warzywa sezonowe/ mleko kokosowe/ tofu/ kolendra
tatar owocowy/ mięta

Cena 70 pln /os.

Wszystkie podane ceny są cenami netto.

Lunch

•

tatar ze śledzia/ puree z jabłka/ ogórek
kiszony/ opalany chlebek
dorsz atlantycki/ puree ziemniaczane
brokuły/ sos maślano-cytrynowy
tartaletka/ krem chantilly/ sezonowe
owoce/ galaretka z mango

Lunch bufetowy
Polski

Francuski

Sałaty
• mix sałat/ warzywa sezonowe/ sos vinegret
• surówka z kapusty kiszonej

Sałaty
• sałatka z cykorii i jabłka
• sałatka nicejska/ jajko/ suszone pomidory/
tuńczyk

Zupa
• krupnik chłopski
Danie Główne
• filet z dorsza/ sos cytrynowy
• kotlet schabowy
Dodatki
• ziemniaki tłuczone/ koperek
• kopytka
• warzywa korzeniowe
Bufet słodki
• szarlotka
• sernik królewski

Cena 90 pln / os. max 2 h

Wszystkie podane ceny są cenami netto.

Zupa
• krem cebulowy/ grzanki
Danie Główne
• pierś z indyka/ sos veloute
• filet z sandacza/ sos porowy/ mule
• quiche lorraine
Dodatki
• gratin ziemniaczany
• maślana kasza bulgur
• ratatouille papryka/ cukinia/ cebula/ bakłażan
Bufet słodki
• naleśniki crepes suzette
• tarta z truskawkami

Cena 100 pln / os. max 2 h

Lunch bufetowy
Wegetariański

Włoski

Sałaty
• szpinak/ pomidorki koktajlowe/ sos
vinegret
• roszponka z rukolą/ burak piklowany/ kozi
ser/ orzechy włoskie/ dressing malinowy

Sałaty
• caprese / pesto bazyliowe
• mix sałat / warzywa sezonowe / sos vinegret

Zupa
• krem z zielonego groszku/ mięta/ groszek
ptysiowy
Danie Główne
• leczo wegetariańskie
• tagliatelle z grzybami/ pasta truflowa/
parmezan/ lubczyk
• falafel/ sos jogurtowy z tahini
Dodatki
• ryż basmati
• kalafior z bułką tartą
• zielone warzywa w emulsji maślanej
Bufet słodki
• ciasto marchewkowe
• pudding z tapioki/ mango
Cena 85 pln / os. max 2 h

Wszystkie podane ceny są cenami netto.

Zupa
• krem toskański
Danie Główne
• sola/ salsa verde
• filet z kurczaka/ sos maślany z chilli
• penne napoli/ parmezan
Dodatki
• gnocchi
• kasza pęczak z warzywami
• brokuły/ prażone migdały

Bufet słodki
• tiramisu
• panna cotta

Cena 95 pln / os. max 2 h

Menu
kolacyjne

Kolacja serwowana
Propozycja I

Propozycja II

•

•

•
•
•

śledź w musztardzie/ miód/ cebulka
perłowa/ grzanka
zupa cebulowa/ parmezan
żeberka wieprzowe BBQ/ ziemniak
pieczony/ mix sałat z warzywami/
sos vinegret
leśny biszkopt/ chantilly/ granat

Cena 95 pln / os.

Propozycja III

•
•
•
•

przepiórka/ puree z pieczonej pietruszki/
owoce leśne/ chipsy z jarmużu/ sezam
zupa gulaszowa/ wołowina/ papryka/
ziemniak/ kmin
filet z kaczki/ puree z batata/ modra kapusta/
sos z czerwonego wina
ganache czekoladowy/ ciastko kruche/
jeżyna

•
•
•

rostbef/ gruszka/ gotowana szalotka
roszponka/ popcorn gryczany
krem z pomidorów/ papryka/ bazylia
halibut/ kasza kuskus/ kalafior/ marynowana
marchewka/ sos limonkowy
beza/ mascarpone/ owoce

Cena 110 pln / os.

Propozycja IV

•
•
•
•

tatar z łososia/ szalotka/ ogórek kiszony
oliwka czarna/ grzanka
zabielana zupa rybna/ dorsz/ łosoś
wędzony/ krewetki/ koperek
filet z sandacza/ risotto/ brokuły/ puder
z migdałów/ sos rakowy z chilli
tarta cytrynowa z bezą

Cena 115 pln / os.

Cena 115 pln / os.

Vege

Premium

•

•

•
•
•

terrina z palonego kalafiora/ cebulka
perłowa/ kmin/ chrupek gryczany
krem z groszku/ groszek ptysiowy
polenta/ baby warzywa/ teriyaki/ sezam
parfait kokosowe/ granita limonkowa

Cena 90 pln / os.

•
•
•

gravlax/ creme fraiche/ wasabi/ kawior
z pstrąga/ grissini
rosół królewski/ tortelini / warzywa
korzeniowe/ lubczyk
polędwica wołowa/ puree z topinamburu/
skorzonera w burakach/ wino czerwone
pomarańcza
brownie/ lody waniliowe

Cena 150 pln / os.
Wszystkie podane ceny są cenami netto.

Bufety zimne do kolacji serwowanej

Polski

Śródziemnomorski

•

•
•

•
•
•
•
•

pate z gęsich wątróbek/ cebula/ galaretka
z czerwonego wina
pasztet z dziczyzny/ marynaty
tatar ze śledzia/ cebula/ jabłko/ ogórek
kiszony/ koperek
terrina z sandacza/ marynowana marchewka
w occie/ puree z rodzynek
sałatka jarzynowa
pieczywo, masło

•
•
•
•

sałatka grecka
rostbef/ puree z czerwonej cebuli/ roszponka/
parmezan/ pini
gravlax/ serek philadelphia/ rukola/ puder
z oliwki
melon w szynce parmeńskiej
grillowany ser halloumi/ kiełbasa chorizo/
pomidorki koktajlowe/ grissini/ oliwa
hiszpańska
focaccia, bagietki, masło

Cena 65 pln
Cena 70 pln

Wszystkie podane ceny są cenami netto.

Kolacja bufetowa
Włoska

Pomorska

Bufet zimny
• mix sałat/ ser gorgonzola/ gruszka/ orzechy
włoskie/ sos winegret
• rukola/ prosciutto/ grissini
• bruschetta/ pomidor/ bazylia
• sałatka z kopru włoskiego/ marchewka/
pomarańcza
• mix sałat/ warzywa sezonowe/ sos winegret

Bufet zimny
• tatar ze śledzia/ cebula/ jabłko
ogórek kiszony
• śledzie po kaszubsku
• pasztet z dziczyzny/ marynaty
• sałatka z kaczką/ buraki/ kozi ser/
gruszka
• łosoś marynowany w zalewie słodko-kwaśnej
• pieczywo/ masło

Zupa
• minestrone z ziemniakami
Danie Główne
• filet z morszczuka/ pomidory/ mozarella
• pulpety drobiowe/ sos marinara
• spaghetti carbonara

Dodatki
• potatki pieczone/ szałwia
• strozzapreti/ pesto z suszonych pomidorów
• grillowana cukinia
Bufet słodki
• panna cotta/ biała czekolada/ malina
• macedonia fresca

Zupa
• parzybroda (kapuśniak)
Danie Główne
• łosoś bałtycki/ sos z rokitnika
• gulasz z dzika/ warzywa korzeniowe/ grzyby
leśne/ ogórek kiszony

Dodatki
• pieczone ziemniaki
• kasza pęczak
• buraczki/ chrzan/ majeranek
Bufet słodki
• ciasto jogurtowe ze śliwkami
• orzechowiec

Cena 115 pln / os. max 4 h
Cena 130 pln / os. max 4 h

Wszystkie podane ceny są cenami netto.

Kolacja bufetowa
Polska

Azjatycka

Bufet zimny
• roszponka/ gotowany schab/ mus
chrzanowy/ śliwka suszona
• koreczki z serem żółtym/ kabanos/
ogórek kiszony
• krakersy/ mus z wędzonego łososia/
koperek
• mix sałat/ warzywa sezonowe/ sos
winegret
• sałatka jarzynowa
• pieczywo/ masło

Bufet zimny
• sałatka z marynowanych ogórków świeżych/
wakame/ imbir
• sałatka tajska
• tataki z łososia/ sezam/ teriyaki/ togarashi
chrupki ryżowe
• pak choi/ tofu/ orzeszki ziemne/ olej
sezamowy

Zupa
• rosół z kury/ makaron domowy/ lubczyk

Danie Główne
• udo z kury/ sos teriyaki
• karmazyn/ sos tamaryndowo-kolendrowy
• pad thai/ tofu

Danie Główne
• sandacz/ sos chrzanowy z migdałami
• wołowina po kaszubsku w sosie własnym
• ziemniak z gzikiem
Dodatki
• kluski śląskie
• kasza gryczana
• brokuły
Bufet słodki
• pleśniak
• karpatka
Cena 140 pln / os. max 4 h

Wszystkie podane ceny są cenami netto.

Zupa
• zupa tajska tom kha

Dodatki
• ryż jaśminowy
• ziemniak po tajsku
• fasolka szparagowa/ sos sojowy/ sezam
Bufet słodki
• pudding z tapioki/ mleko kokosowe/ liczi
• sernik matcha
Cena 100 pln / os. max 4 h

Kolacja bufetowa
Hiszpańska
Bufet zimny
• sałatka z pomidorów/ szczypiorek/ oliwa
hiszpańska
• melon/ szynka serrano
• panierowane papryczki jalapeno/ ser
• mix sałat/ warzywa sezonowe/ sos winegret
• koreczki z serem feta/ oliwka/ chorizo
Zupa
• gazpacho/ grzanki
Danie Główne
• fabada asturiana
• limanda/ salsa brzoskwiniowa
• pisto manchego
Dodatki
• patatas bravas
• kuskus z chorizo i krewetkami
• pieczona papryka/ ser feta
Bufet słodki
• pudding ryżowy z wanilią
• mousse de chocolate

Cena 110 pln / os. max 4 h

Wszystkie podane ceny są cenami netto.

Finger
food

Finger Food
Zestaw I

Zestaw II

•

•

•
•
•
•

tatar ze śledzia/ jabłko/ ogórek kiszony
koperek/ grzanka
filet z kurczaka bbq/ ananas/ chrust
ziemniaczany
gravlax/ rukola/ serek philadelphia/
pumpernikiel
mini caprese
panna cotta/ mus z malin/ palona biała
czekolada

Cena 70 pln / os.

•
•
•
•

tartaletka/mus z wędzonego łososia/ kawior
z pstrąga/ koperek
mini sałatka grecka
pate z kurzych wątróbek/ galaretka porto/
grzanka
grissini/ prosciutto
mus czekoladowy/ banan/ jeżyna/ kruszonka

Cena 90 pln / os.

Vege

•
•
•

frisee/ gruszka marynowana/ camembert/
sezam/ syrop klonowy
tatar z buraka/ zielone jabłko/ majeranek/
skorzonera
pumpernikiel/ twarożek/ ogórek świeży/
szczypiorek

•
•

humus/ suszone pomidory/ puder z oliwki/
pieczywo wasa
sałatka owocowa/ mięta

Cena 50 pln / os.

Deski
Regionalne specjały

Wybór serów

•

mix swojskich wędlin i kiełbas z borów
tucholskich

•
•
•

pasztet z dziczyzny

•
•
•
•
•
•

marynaty i kiszonki
pieczywo, masło

Cena 60 pln / os.

camembert
kozi ser
parmezan
gruyere
miód, żurawina
orzechy włoskie, grissini

Cena 65 pln / os.
Wszystkie podane ceny są cenami netto.

Pakiety
napojów

Pakiety bezalkoholowe
Kawa, wybór herbat
Soki owocowe, woda niegazowana

do 2h /18zł

do 4h /32zł

Kawa, wybór herbat
Soki, napoje gazowane, woda gazowana i niegazowana

do 2h /24zł

do 4h /40zł

do 2h /38zł

do 4h /55zł

do 2h /45zł

do 4h /65zł

do 2h /50zł

do 4h /75zł

do 2h /60zł

do 4h /95zł

Pakiety alkoholowe
Kawa, wybór herbat
Soki, woda niegazowana
Piwo regionalne Bytów

Kawa, wybór herbat
Soki, woda niegazowana
Hiszapańskie wino białe i czerwone
Plaza de Toros Verdejo i Tempranillo

Kawa, wybór herbat
Soki, woda niegazowana
Piwo regionalne Bytów
Hiszpańskie wino białe i czerwone
Plaza de Toros Verdejo i Tempranillo

Kawa, wybór herbat
Soki, napoje gazowane, woda gazowana i niegazowana
Piwo regionalne Bytów
Hiszpańskie wino białe i czerwone
Plaza de Toros Verdejo i Tempranillo
Wódka Żubrówka lub Wyborowa

Kawa, wybór herbat
Soki, napoje gazowane, woda gazowana i niegazowana
Piwo regionalne Bytów
Hiszpańskie wino białe i czerwone
Plaza de Toros Verdejo i Tempranillo
Wódka Żubrówka lub Wyborowa, whisky Grant's

do 2h /80zł

do 4h /115zł

Kawa, wybór herbat
Soki, napoje gazowane, woda gazowana i niegazowana,
Piwo regionalne Bytów
Hiszpańskie wino białe i czerwone
Plaza de Toros Verdejo i Tempranillo
Wódka Żubrówka lub Wyborowa, whisky Grant's,
Gin Seeagram’s

do 2h /90zł

do 4h /135zł

* Możliwa wycena indywidualnej kompozycji pakietu napojów

Wszystkie podane ceny są cenami netto.

