OBIAD I BANKIET POŚLUBNY

Drodzy Państwo,



Doceniona kuchnia – I miejsce w jesiennej edycji Festiwalu
Restaurant Week w Krakowie

Wiemy, jak ważna w życiu każdego z nas jest



Kameralna atmosfera i indywidualna obsługa

uroczystość

okazji,



Piękne, nowoczesne wnętrza

menu



Bezpłatny parking przy hotelu
mogący pomieścić do 40 samochodów

propozycję obiadu poślubnego.



Świetna lokalizacja – zaledwie 2,9 km od centrum

Zachęcamy do zapoznania się z naszą propozycją!



Indywidualnie sterowana klimatyzacja



Bogaty kącik zabaw dla dzieci

zaślubin.

przygotowaliśmy

dla

Z

myślą

Państwa

o

tej

specjalne

okolicznościowe. Proponujemy menu bankietowe i

Smacznego czytania!
Poniższe oferty dotyczą przyjęć z zakończeniem imprezy
maksymalnie do 23:00.

HOTELAPIS.PL

OBIAD WESELNY
169 zł/os

BANKIET WESELNY
239 zł/os

Powitanie Gości kieliszkiem wina musującego

Powitanie Gości kieliszkiem wina musującego

Przystawka
Pomidory z mozzarellą, świeżą bazylią i bukietem
sezonowych sałat w emulsji z trybuli

Przekąski na powitanie
bruschetta z kozim serem, figa i rukolą, babeczki
bankietowe nadziewane

Zupa
Consomme z kaczki z warzywami i oliwą imbirową
Lub
Staropolski rosół z makaronem
Danie główne
Polędwiczka wieprzowa na kminkowych łazankach
ze śliwkami w boczku i „sabayone” z brązowego
masła
Tort
(do wyboru z kilkunastu smaków)
Bufet zimny (jednorazowy)
Wybór Lisieckich przysmaków, tradycyjny schab ze
śliwką z kminku, plastry drobiu w zalewie
balsamiczno-miodowej, deska serów z dodatkami,
sałaty zielone z winegretem, pikle, wybór sosów,
pieczywo i masło
Kawa, herbata, woda, soki owocowe

Zupa
krem z kalafiora z marynowanymi małżami
Danie główne
Konfitowane udko z gęsi na Macedonii z warzyw,
z rodzynką marynowaną w wódce Dwór
Sieraków
Tort
(do wyboru z kilkunastu smaków)
Bufet zimny (do 4h)
Wybór Lisieckich przysmaków, rostbef pieczony
w ziarnach gorczycy, plastry drobiu w zalewie
balsamiczno-miodowej, deska serów z
dodatkami, pasztet z żurawiną, sałatka z
kurczakiem i ananasem, mozzarella z
pomidorem i świeżą bazylią, pikle, wybór sosów,
pieczywo i masło
Bufet słodki
dwa rodzaje ciast, wybór kolorowych musów,
panna cotta
I danie ciepłe
Wołowina po burgundzku długo duszona z
warzywami i ziołami
Kawa, herbata, woda, soki owocowe

