MENU SERWOWANE
75PLN / 1 os
ZUPA | 1 do wyboru |
Rosół z kury z domowym makaronem
Krem pomidorowy ze słodką śmietaną i oliwą
szczypiorkową
DANIA GŁÓWNE |1 do wyboru |
Pierś z kurczaka w złocistej panierce
Indyk w sosie serowo-szpinakowym
Pstrąg pieczony w sosie migdałowym
Tradycyjny schabowy
Polędwiczki wieprzowe w sosie pieczarkowym
DODATKI WARZYWNE | 1 do wyboru |
Sałata z warzywami i sosem vinaigrette
Surówka z kapusty kiszonej i marchewki
Warzywa grillowane /papryka mix, cukinia, cebula
w ziołach/
Buraczki zasmażane
Warzywa gotowane na parze /kalafior, brokuł,
marchewka/

W Historii każdego z nas zapisane
są chwile, które celebrujemy wspólnie
z bliskimi. Wspominane latami wydarzenia, na
stałe wpisują się w Wasze historie, dlatego
zdajemy sobie sprawę, że wymagają one
odpowiedniej oprawy. Oddajemy w Państwa
ręce propozycje niezapomnianych przyjęć
okolicznościowych w Hotelu Arche Puławska
Residence w Warszawie. Nasz profesjonalny
zespół, dedykowany opiekun i autorska
kuchnia
OLIWII
BERNADY
sprawią,
że Wasze Przyjęcie będzie naprawdę
wyjątkowe.

DODATKI SKROBIOWE | 1 do wyboru |
Ziemniaki z wody
Ziemniaki pieczone
Ryż z warzywami

PRZYJĘCIA
OKOLICZNOŚCIOWE

BUFET KAWOWY
Ciasta domowego wypieku | 2 rodzaje
Woda mineralna niegazowana w karafce | bez
ograniczeń
PAKIET NAPOI
Kawa | Herbata | bez ograniczeń

od 99 PLN

Hotel Puławska Residence
ul. Puławska 361, 02-801 Warszawa, tel. 22 241 75 00
www.pulawskaresidence.com.pl

KUCHNIA
SKAZANA
NA SUKCES

OLIWIA BERNADY
Niewiele jest takich miejsc, gdzie pasja współgra z doświadczeniem, gdzie łączy się rzeczy z
pozoru nie do złączenia, gdzie miesza się smaki, których wcześniej nikt by nie wymieszał.
Taka jest Kuchnia Oliwii Bernady – pełna zaskakujących smaków, niepowtarzalnych
zapachów i naturalnych składników pochodzących z regionalnych upraw i niekończącej
się miłości do gotowania.

Hotel Puławska Residence
ul. Puławska 361,02-801 Warszawa, tel. 22 241 75 00
www.pulawskaresidence.com.pl

PAKIET BRĄZOWY

PAKIET SREBRNY

PAKIET ZŁOTY

▪ Uroczysty obiad

▪ Uroczysty obiad

▪ Uroczysty obiad

-zupa

-zupa

-zupa

- danie główne

- danie główne

- danie główne

- deser

- deser

- deser

•

Woda z cytryną i miętą

•

5 przekąsek /w tym sałaty, mięsa/

•

5 przekąsek /w tym sałaty, mięsa/

•

Elegancko przygotowany stół

•

Woda z cytryną i miętą

•

Dodatkowe danie ciepłe

•

Świeże kwiaty cięte

•

Soki owocowe

•

Bezpłatny parking naziemny

•

Elegancko przygotowany stół

•

Woda z cytryną i miętą

•

Kameralna sala na wyłączność

•

Soki owocowe

•

Świeże kwiaty cięte

•

Elegancko przygotowany stół

•

Bezpłatny parking naziemny

•

Kameralna sala na wyłączność

•

Świeże kwiaty cięte

•

Bezpłatny parking naziemny

serwowane w trakcie przyjęcia

Dbamy o to, by Państwa przyjęcia były wyjątkowe, dlatego wspólnie z Państwem stworzymy
dedykowane menu w oparciu o ulubione smaki.

ARKADIUSZ ROŚ

Kierownik działu sprzedaży
kom. 533 923 903
aros@arche.pl

Hotel Puławska Residence
ul. Puławska 361,02-801 Warszawa, tel. 22 241 75 00
www.pulawskaresidence.com.pl

MARTA BACHOR

Specjalista ds. sprzedaży
tel. +48 533 039 056
mbachor@archehotelpulawska.pl

