PRZYJĘCIE
OKOLICZNOŚCIOWE
W AIR HOTEL

BUFET ZIMNY

Wybór wędlin pieczystych
Pasztet domowy z żurawiną
Pasztet z soczewicy z suszonymi pomidorami
Sałatka z pieczonych ziemniaków, boczku, ogórka kiszonego

Czterogodzinne
przyjęcie okolicznościowe
Cena 199pln brutto/osoba

Sałatka jarzynowa
Sałatka z wędzonego łososia
Suszona szynka z melonem
Hummus podany z marchewką i selerem naciowym
Dodatki: pomidory, ogórki, sos chrzanowy, tzatziki

Wybór pieczywa, masło

ZUPA
Rosół / pielmieni / oliwa szczypiorkowa
lub
Krem z białych warzyw / oliwa truflowa /
pikantna grzanka
lub
Żurek biała kiełbasa / gotowane jajko

MENU VEGE

Czterogodzinne
przyjęcie okolicznościowe
Cena 199pln brutto/osoba

DANIE GŁÓWNE

Risotto z grzybami / parmezan

Polędwiczka wieprzowa / puree truflowe /

lub

sos śliwkowy / pieczone warzywa

Lasagne warzywna / sos pomidorowy

lub
Kurczak kukurydziany / ziemniaki opiekane w rozmarynie / warzywa sezonowe
lub
Schab z kością / pieczone ziemniaki w rozmarynie /
kapusta zasmażana z boczkiem
lub
Zrazy wołowe / kasza pęczak / surówka z kiszonego ogórka

BUFET DESEROWY
Sernik z brzoskwinią
Tarta cytrynowa
Mus czekoladowy

Wybór owoców krojonych

MENU DLA DZIECI
Tradycyjny rosół / makaron

Czterogodzinne
przyjęcie okolicznościowe
Cena 199pln brutto/osoba

Polędwiczka z kurczaka / frytki / mizeria

NAPOJE BEZALKOHOLOWE
Woda mineralna gazowana i niegazowana
Soki owocowe – dwa rodzaje
Coca-cola, Fanta, Sprite
Kawa / Wybór herbat

PRZYSTAWKA
Tatar wołowy / pikle / grzanka
lub
Carpaccio z buraka / kozi ser / orzeszki pinii / rukola

ZUPA
Zupa Minestrone
lub
Żurek / biała kiełbasa / gotowane jajko

Przyjęcie okolicznościowe
Dania serwowane
Cena 169pln brutto/osoba

MENU VEGE
Risotto z grzybami / parmezan
lub
Lasagne warzywna / sos pomidorowy

DANIE GŁÓWNE
Duszona wołowina / kluski śląskie /
sałatka z ogórka kiszonego i pomidora
Lub
Kurczak kukurydziany / ziemniaki opiekane w rozmarynie /
sezonowe warzywa

DESER
Tarta z wiśniami
lub
Tiramisu

MENU DLA DZIECI
Tradycyjny rosół / makaron
Polędwiczka z kurczaka / frytki / mizeria

Przyjęcie okolicznościowe
Dania serwowane
Cena 169pln brutto/osoba

NAPOJE BEZALKOHOLOWE
Woda mineralna gazowana i niegazowana
Soki owocowe – dwa rodzaje
Coca-cola, Fanta, Sprite
Kawa / Wybór herbat

WYJĄTKOW E
O K A Z JE
WYMAGAJĄ WYJĄTKOWEJ OPRAWY

TORT NA ZAMÓWIENIE (SMAKI DO WYBORU)
130pln za 1 kg tortu (ok 10 porcji)
Szwarcwaldzki (Black Forest Cake)
Z bitą śmietaną, białą czekoladą i świeżymi owocami
Z ciemną czekoladą i owocami
Istnieje możliwość przywiezienia swojego tortu bez dodatkowych opłat
Opłata za wniesienie swojego alkoholu (korkowe) wynosi 25pln od każdej butelki
wina 0,75l i od każdej butelki 0,5 l wódki lub innego mocnego alkoholu

OPEN BAR

czas trwania do 2 godzin
czas trwania do 4 godzin

Open Bar Silver
napoje bezalkoholowe w cenie menu*

Open Bar Gold
napoje bezalkoholowe w cenie menu*

Open Bar Platinium
napoje bezalkoholowe w cenie menu*

dodatkowo
wino białe i czerwone wytrawne
piwo polskie

dodatkowo
wino białe i czerwone wytrawne
piwo polskie
wódka Wyborowa, Żubrowka Biała, Żubrówka Bison

dodatkowo
wino białe i czerwone wytrawne
piwo polskie
wódka Wyborowa, Żubrowka Biała, Żubrówka Bison
whisky szkocka

40pln brutto /osoba
50pln brutto /osoba

50pln brutto /osoba
65pln brutto /osoba

85pln brutto/osoba
95pln brutto/ osoba

* pakiet napojów bezalkoholowych nie zawiera napojów energetycznych i soków świeżo wyciskanych

Nasza restauracja to miejsce stworzone do celebrowania ważnych spotkań:
znakomita kuchnia, przyjazna, rodzinna atmosfera i profesjonalna obsługa to
tylko niektóre z jej wyznaczników.

WYJĄTKOW E
O K A Z JE
WYMAGAJĄ WYJĄTKOWEJ OPRAWY

OFERUJEMY
Bezpłatną i profesjonalną pomoc w organizacji przyjęcia
Podstawową dekoracje kwiatową
Open bar z napojami bezalkoholowymi

ZAPRASZAMY DO
KONTAKTU
Jacek Florczuk
Tel.: 690 498 498
j.florczuk@airhotel.pl

WARUNKI OFERTY
Bufety uzupełniane są przez 4 godziny od momentu rozpoczęcia przyjęcia
AIR HOTEL
Al. Krakowska 42, 02-284 Warszawa
Tel.: 22 703 42 42

Dzieci w wieku 6-12 lat obowiązuje zniżka 50% od ceny podstawowej
Dzieci w wieku do 5 lat uczestniczą w przyjęciu bezpłatnie
Maksymalny czas trwania przyjęcia to 5 godzin

info@airhotel.pl
WARUNKI REZERWACJI
Warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest podpisanie umowy oraz wpłacenie zadatku w wysokości 40% kwoty
określonej w umowie, w terminie 7 dni od daty jej podpisania przez obydwie strony.

