
Bociankowe

BABY SHOWER

w Art Restauracji



Cena 170 zł/osoba

W cenie oferujemy:

Menu przekąskowe 

Mini desery

Danie ciepłe do wyboru

Niepowtarzalny tort wykonany przez
naszych Cukierników

Napoje - woda, kawa i herbata

Profesjonalną i doświadczoną obsługę

Na życzenie monitor 60 calowy do wyświetlania
zdjęć rodzinnych

Stylową aranżację stołów, która zawiera:
świece, obrusy, serwetki, jedną wiązankę kwiatową

Dodatkowo proponujemy:

Specjalne menu dla dzieci

Pokrowce na krzesła - 10 zł/szt.

Drukowanie menu i wizytówek - 2 zł/szt.

Tematyczna dekoracja bufetu - 150 zł

Pakiet
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Zimne przekąski*
Łosoś pieczony na sosie imbirowo-szafranowym 

Pstrąg wędzony w rulonie z grillowanej cukinii 

Mini crêpe z wędzonym łososiem
i serkiem śmietankowym

Filet kaczki wędzony w liściach winogrona,
serwowany z karmelizowanym jabłkiem

Sałatka czarnomorska z kurczakiem i ananasem

Kurczak z kolendrą na patyczkach 

Roladki z tortilli z serkiem koperkowo-miętowym,
świeżymi warzywami

Mini mozzarella z suszonymi pomidorami
i listkami bazylii

Roladki z grillowanego bakłażana z kozim serem
i suszonymi pomidorami 

Pomidorki nadziewane fetą 

Mini desery**
Purée brzoskwiniowe z mascarpone i kruszonym
ciastem czekoladowym

Mini babeczki z musem z serka z wiśnią

Sałatka z cytrusów z aromatycznym cukrem

Mus z białej czekolady z malinami

Mini serniczki z sosem z malin 

Mini torciki bezowe z serkiem mascarpone
i owocami sezonowymi

Danie ciepłe***
Krem pomidorowy z kluseczkami drobiowymi

Tagliatelle z kurczakiem i kremowym
sosem szpinakowym

Risotto buraczkowe z kozim serem i tymiankiem

* proszę wybrać 5 przekąsek
** proszę wybrać 3 mini desery
*** proszę wybrać 1 danie

Tort
Tort śmietanowy z dekoracją w kolorze
różowym lub niebieskim

Mus do wyboru: truskawkowy, malinowy,
czekoladowy z wiśniami 

Napoje
Woda mineralna niegazowana z owocami
Kawa i herbata w formie bufetu 

Menu w pakiecie
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Pakiet obowiązuje dla minimum 10 osób pełnopłatnych.

Po wpłacie zaliczki osoba rezerwująca ma jeszcze 7 dni
na rezygnację i zwrot zaliczki w całości.

Dla dzieci uczestniczących w bankiecie
oferujemy następujące stawki:

a) do 2 lat - bez opłat (w cenie pakietu),
b) od 2 do 6 lat - specjalne menu,

c) od 7 do 13 lat - 40% zniżki od ceny pakietu.

Wstępna rezerwacja sali utrzymywana jest maksymalnie
do 7 dni od momentu jej dokonania.

Po tym terminie należy wpłacić zaliczkę w wysokości 500 zł.

Nr konta bankowego:

24 1240 6670 1111 0010 7017 8798

Po tym terminie zaliczka nie podlega zwrotowi.

Warunki rezerwacji
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+48 71 78 77 132
+48 71 78 77 245

Dział Sprzedaży

meetings@arthotel.pl

Śledź Art Hotel na:

ArtHotelWroclaw

art_hotel_wroclaw

artrestauracja_wroclaw

Serdecznie zapraszamy


