Oferta* na spotkania integracyjne
Przygotowaliśmy dla Państwa do wyboru gotowe 2 pakiety na zorganizowanie imprezy
integracyjnej na świeżym powietrzu pod zadaszoną strzechą w Hotel Kormoran Resort & SPA.
Do każdego pakietu oferujemy:
•
•
•

wyśmienitą kuchnię,
indywidualne podejście do każdego zapytania i opiekę dedykowanego Meeting Concierge,
możliwość skorzystania z własnych napoi oraz alkoholu bez pobrania tzw. opłaty korkowej.

Istnieje możliwość zorganizowania imprezy integracyjnej w klimatyzowanych salach, w tym celu
prosimy o zapoznanie się z ofertą na spotkania okolicznościowe.

PAKIET STANDARD
Gorący kociołek
Zupa gulaszowa

Dania Grillowe
Karczek wieprzowy (marynowany) przyprawiony miodem i ziołami prowansalskimi
Szaszłyk drobiowy
Kiełbasa
Podudzie z kurczaka

Dania wędzone
Pstrąg z Naszej hodowli wędzony na ciepło

Dodatki do dań grillowych
Ziemniaki w ziołach pieczone z boczkiem
Pieczywo
Musztarda, ketchup

Dodatki swojskie
Pajda chleba
Domowy smalec na wędzonce
Ogórki małosolne

Barek sałatkowy
Sałatki i surówki – wiele rodzai
Dipy

Napoje
Gorąca kawa i szeroki wybór herbat bez ograniczeń
Soki, woda mineralna oraz napoje gazowane – 1l/os
139 zł/os. netto (czas trwania 6 godz. max do godz. 24:00, min. 30 osób)

PAKIET PRESTIGE
Gorący kociołek
Zupa myśliwska

Dania Grillowe
Karczek wieprzowy (marynowany) przyprawiony miodem i ziołami prowansalskimi
Szaszłyk drobiowy
Kiełbasa
Kaszanka
Podudzie z kurczaka
Plastry marynowanego boczku
Grillowane żeberka po chłopsku

Dania wędzone
Pstrąg z Naszej hodowli wędzony na ciepło

Dodatki do dań grillowych
Ziemniaki w ziołach pieczone z boczkiem
Pieczywo
Musztarda, ketchup

Dodatki swojskie
Pajda chleba
Domowy smalec na wędzonce
Ogórki małosolne

Barek sałatkowy
Sałatki i surówki – wiele rodzai
Dipy

Napoje
Gorąca kawa i szeroki wybór herbat bez ograniczeń
Soki, woda mineralna oraz napoje gazowane – 1l/os
179 zł/os. netto (czas trwania 6 godz. max do godz. 24:00, min. 30 osób)

DODATKOWO POLECAMY (ceny netto)
•

Węgorz wędzony na gorąco - 170 zł/kg

•

Prosię faszerowane kaszą i podrobami zapieczone w chlebie 20kg – 2499 zł/szt

•

Indyk pieczony w całości 7-10kg – 999 zł/szt

•

Udziec wieprzowy 7-10kg – 999 zł/kg

•

Prosię pieczone bez kości w całości ca. 9-10kg (bez kości) – 1150 zł/szt

•

Dzik pieczony w całości na grillu 25kg – 2499 zł/szt

•

Zimna płyta podana na bufecie: deska wędlin i serów – 30 zł/os

•

Piwo: TYSKIE kega 50L (100piw) – 650 zł (płatne wg spożycia za każdą rozpoczętą beczkę)

•

Butelka wódki Żubrówka biała – 50 zł/0,5l

CZĘŚĆ ARTYSTYCZNA
•

zespół lub DJ – cena do ustalenia

•

na rozległym terenie można przeprowadzić kreatywne zajęcia typu team bulding lub tradycyjną
imprezę integracyjną.

Zapraszamy do kontaktu:
• Daniel Mądrzak
tel: +48 502 306 706
e-mail: daniel@kormoran.tv
• Przemysław Bruchowski
tel: +48 790 292 499
e-mail: przemek@kormoran.tv
*Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, poglądowy i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par. 1
Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen usług i towarów znajdujących się w cenniku oraz jej zawartości.
Ostateczna cena usług lub towarów zawarta zostaje w stosownej umowie na organizację imprezy integracyjnej.

