
SAŁATKI
Sałatka z mini mozzarellą, liśćmi bazylii, pomidorami
koktajlowymi oraz z oliwą extra virgin
Sałatka ze szpinakiem, truskawkami, awokado i arbuzem, 
z dodatkiem pestek granatu i kremu balsamicznego
Sałata z warzywami z dodatkiem zielonych szparagów oraz
dresingiem ziołowym 
Sosy: 
tzatziki, tysiąca wysp, musztardowy z miodem i koperkiem 

PRZEKĄSKI ZIMNE
Wybór polskich ryb wędzonych podanych z chrzanem i cytryną 
Szynka parmeńska i zielone szparagi w akompaniamencie
marynowanej figi 
Schab po warszawsku z nadzieniem z chrzanu i jajek
Wybór mięs pieczonych, domowy pasztet, 
Kozi ser z zapiekanymi w miodzie orzechami włoskimi,
pieczonymi burakami i rukolą z dodatkiem oliwy
pomarańczowej 
Wegańskie wędzone tofu z sałatką z glonów morskich,
sezamem, sosem z mango i papryczki jalapeno 
Dodatki: ćwikła, sos tatarski, ogórki małosolne i konserwowe,
pieczarki marynowane 

ZUPA
Rosół z drobiu i wołowiny z makaronem

DANIA GŁÓWNE I DODATKI
Filet z sandacza w sosie cytrynowym z szafranem 
Pieczona polędwiczka wieprzowa z delikatnym sosem
Canelloni z ricottą, szpinakiem i pomidorami, zapiekane 
z sosem bechamel i mozzarellą 
Chicken Fingers - paluszki z kurczaka
Młoda kapusta z pomidorami i koperkiem 
Ziemniaki gotowane z koperkiem

BUFET DESEROWY
Wybór deserów i ciast z hotelowej cukierni (4 rodzaje)
Lody 

PAKIET NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH 
(DO 4 GODZIN)
Napoje gazowane: Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley
Woda mineralna gazowana i niegazowana
Soki owocowe
Napoje gorące: kawa i herbata

Cena 249 PLN od osoby
podana cena zawiera VAT

Przyjęcie w formie bufetu 
czas trwania do 4 godzin

PRZYJĘCIE KOMUNIJNE
w prywatnej sali 

OFERTA 2023

KONTAKT:
Marzanna Murawska / Social Event Senior Sales Manager

tel. 22 278 00 21, email: marzanna.murawska@hilton.com 
lub Guest Service, tel. 22 278 00 00



Bufety uzupełniane są przez 4 godziny od momentu rozpoczęcia przyjęcia
Dzieci w wieku 5-12 lat obowiązuje zniżka 50% od ceny podstawowej
Dzieci w wieku do 4 lat uczestniczą w przyjęciu bezpłatnie
Wynajem sali prywatniej jest dodatkowo płatny w cenie od 700 do 1400 PLN w zależności od jej metrażu (maksymalny czas wynajmu: 5 godzin)
Oferta dotyczy wyłącznie rezerwacji sal na 1. piętrze i obowiązuje dla grup liczących minimum 20 osób dorosłych 

WARUNKI OFERTY

WARUNKI REZERWACJI
Warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest podpisanie umowy oraz wpłacenie zadatku w wysokości 30% kwoty określonej w umowie, 
w terminie 5 dni od daty jej podpisania przez obydwie strony.

Czekoladowy z musem truskawkowym
Z bitą śmietaną, białą czekoladą i świeżymi owocami
Z ciemną czekoladą i owocami 

OPCJE DODATKOWE
Istnieje możliwość zamówienia dania serwowanego (zupa i danie główne). Cena jest wyliczana w zależności od wybranego asortymentu

TORT NA ZAMÓWIENIE
SMAKI DO WYBORU:

Cena tortu 130 PLN brutto / kg 
Opłata za wniesienie własnego tortu wynosi 100 PLN brutto
Istnieje możliwość domówienia Open Baru z alkoholem w specjalnej cenie

Dekoracje kwiatowe na stole
Pokrowce na krzesłach 
Dla wszystkich dzieci animacje w ogrodzie lub sali zabaw
Bezpłatny parking zewnętrzny dla gości
Obsługę kelnerską

W RAMACH OFERTY ZAPEWNIAMY

dekoracja sali
dekoracja stołów

DODATKOWE USŁUGI WYCENIANE INDYWIDUALNIE

KONTAKT:
Marzanna Murawska / Social Event Senior Sales Manager

tel. 22 278 00 21, email: marzanna.murawska@hilton.com 
lub Guest Service, tel. 22 278 00 00
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