Oferta na przyjęcie z okazji
Chrztu Świętego

Szanowni Państwo,
Spotkania okolicznościowe zdarzają się nam dość często. Każdy z nas oczekuje,
niezależnie od okazji, aby impreza odbyła się na właściwym poziomie i goście
byli zadowoleni. Hotel*** Modrzewiówka dołoży wszelkich starań, żeby
Wasze spotkanie było wyjątkowe. Zorganizujemy dla Państwa wszelkie
spotkania okolicznościowe, rodzinne, biznesowe i sprawimy, aby były
niepowtarzalne. Doskonała kuchnia i miła obsługa spowoduje, że Wasi goście
będą to wydarzenie długo wspominali.
Specjalizujemy się w organizacji spotkań i imprez typu:
* wesela, komunie, chrzciny, imieniny, urodziny
* bankiety, szkolenia, konferencje, imprezy integracyjne
* wieczory Panieńskie i Kawalerskie
Dodatkowym atutem wspaniałej i udanej imprezy jest położenie Hotelu***
Modrzewiówka w malowniczej i zabytkowej miejscowości Lanckorona.
Bliskość miasta (30 min od centrum Krakowa), powoduje, iż Hotel***
Modrzewiówka staje się idealnym miejscem na biesiady.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą!

Menu okolicznościowe 69zł/osoba
Obiad
Zupa (jedna opcja do wyboru):
 Rosół królewski z makaronem
 Krem brokułowy z grzankami
 Krem z kalafiora z grzankami
Danie główne (do wyboru jeden rodzaj mięsa):
 Wachlarz ze schabu faszerowanego śliwką lub morelą
 Pieczona karkówka w sosie własnym
 Filet z kurczaka w sosie serowym
 Roladki z kurczaka faszerowane szpinakiem
 Kotlet do volaille z masłem
 Tradycyjny kotlet schabowy
Dodatek do głównego dania (jedna opcja do wyboru):
 Ziemniaki z wody
 Ziemniaki puree
 Ziemniaki opiekane
 Frytki
 Ryż
 Kluski śląskie
Surówka (jedna opcja do wyboru):
 Z selera
 Z białej kapusty
 Z czerwonej kapusty
 Z kapusty
 Z marchewki
 Mizeria
 Kapusta zasmażana

Deser (jedna opcja do wyboru):
 Lody z sosem owocowym
 Panna cotta śmietankowa z sosem malinowym

Ponadto oferta zawiera:
 Serwis napoi ciepłych (1 szt. /osoba kawa lub herbata)
 Wodę mineralną w dzbankach z cytryną
 Bankietowy wystrój sali (białe obrusy, serwetki, świece)
 Białe kwiaty w butonierkach
 Klimatyzowaną salę
 Bezpłatny parking dla gości
 Hotel zapewnia obsługę uroczystości do godziny 24:00, za każdą następną
rozpoczętą godzinę hotel nalicza opłatę w wysokości 200 zł.
 Bawialnię oraz plac zabaw dla dzieci dostępne przez czas trwania imprezy
Dodatkowo proponujemy:
 Napoje gazowane w but 1 l (pepsi, mirinda, 7 up – 10 zł/ os
 Wino czerwone lub białe – od 29zł/butelka
 Alkohol w promocyjnej cenie
 Pieczoną szynkę wieprzową z kością krojoną na sali przez kucharza
 Zapakowanie jedzenia na wynos – dopłata 100zł
 Owoce sezonowe
 Patery z ciastem (60 zł blacha ciasta)
 Kompozycje kwiatowe w wysokich wazonach – od 60zł/szt
 Promocyjne ceny noclegów wraz ze śniadaniem dla Państwa gości:
 pokój jednoosobowy 139 zł
 pokój dwuosobowy 198 zł
 pokój trzyosobowy 239 zł

Dzieci do lat 2 – GRATIS
Dzieci w wieku od 2 do 6 lat- liczone jako ½ porcji
Dzieci powyżej 7 lat liczone jako osoby dorosłe.

Menu okolicznościowe 99 zł/osoba
Obiad
Zupa (jedna opcja do wyboru):
 Rosół królewski z makaronem
 Krem brokułowy z grzankami
 Krem z kalafiora z grzankami
 Chrzanówka lanckorońska
Danie główne (do wyboru jeden rodzaj mięsa):
 Wachlarz ze schabu faszerowanego śliwką lub morelą
 Pieczona karkówka w sosie własnym
 Filet z kurczaka w sosie serowym
 Kotlet Atelier zapiekany z pieczarkami i serem
 Roladki z kurczaka faszerowane szpinakiem
 Kotlet do volaille z masłem
 Tradycyjny kotlet schabowy
Dodatek do głównego dania (dwie opcje do wyboru):
 Ziemniaki z wody
 Ziemniaki puree
 Ziemniaki opiekane
 Frytki
 Kluski śląskie
 Ryż
Surówka (dwie opcje do wyboru):
 Z selera
 Z białej kapusty
 Z czerwonej kapusty

 Z kapusty pekińskiej
 Mizeria
 Warzywa na parze
 Z marchewki
 Kapusta zasmażana

Deser (jedna opcja do wyboru):
 Lody z sosem owocowym
 Panna cotta śmietankowa z sosem malinowym
 Sernik lanckoroński

Bufet zimny:
 Półmiski wędlin tradycyjnych
 Półmiski serów regionalnych
 Sałatka jarzynowa/ grecka/ gyros
 Jajka faszerowane pastą chrzanową
 Ogórki i pieczarki koktajlowe
 Pieczywo mieszane

Ciepła kolacja:
 Barszcz czerwony z krokietem

Ponadto oferta zawiera:
 Serwis napoi ciepłych (kawa, herbata)
 Serwis napoi zimnych (woda mineralna, soki owocowe)
 Bankietowy wystrój sali (białe obrusy, serwetki, świece)
 Białe kwiaty w butonierkach
 Klimatyzowaną salę

 Bezpłatny parking dla gości
 Hotel zapewnia obsługę uroczystości do godziny 24:00, za każdą następną
rozpoczętą godzinę hotel nalicza opłatę w wysokości 200 zł.
 Bawialnię i plac zabaw dla dzieci dostępne przez czas trwania imprezy.

Dodatkowo proponujemy:
 Napoje gazowane w but 1l (pepsi, mirinda, 7 up) – 10 zł/os
 Wino czerwone lub białe – od 29 zł/butelka
 Alkohol w promocyjnej cenie
 Pieczoną szynkę wieprzową z kością krojoną na sali przez kucharza
 Zapakowanie jedzenia na wynos – dopłata 100zł
 Owoce sezonowe
 Patery z ciastem (60 zł blacha ciasta)
 Kompozycje kwiatowe w wysokich wazonach – od 60zł/szt
 Promocyjne ceny noclegów wraz ze śniadaniem dla Państwa gości:
 pokój jednoosobowy 139 zł
 pokój dwuosobowy 198 zł
 pokój trzyosobowy 239 zł

Dzieci do lat 2 – GRATIS
Dzieci w wieku od 2 do 6 lat- liczone jako ½ porcji
Dzieci powyżej 7 lat liczone jako osoby dorosłe.

Menu okolicznościowe 129 zł/osoba
Obiad
Zupa (jedna opcja do wyboru):
 Rosół królewski z makaronem
 Krem brokułowy z grzankami
 Krem z kalafiora z grzankami
 Krem pomidorowo- paprykowy z serkiem mascarpone
 Chrzanówka lanckorońska
Danie główne (do wyboru dwa rodzaje mięsa):
 Wachlarz ze schabu faszerowanego śliwką lub morelą
 Pieczona karkówka w sosie własnym
 Kotlet Atelier zapiekany z pieczarkami i serem
 Filet z kurczaka w sosie serowym
 Sakiewka z kurczaka faszerowana suszonymi pomidorami, owinięta w boczku
 Roladki z kurczaka faszerowane szpinakiem
 Kotlet do volaille z masłem
 Tradycyjny kotlet schabowy
Dodatek do głównego dania (dwie opcje do wyboru):
 Ziemniaki z wody
 Ziemniaki puree
 Ziemniaki opiekane
 Frytki
 Ryż
 Kluski śląskie
 Dufinki

Surówka (dwie opcje do wyboru):
 Z selera
 Z białej kapusty
 Z czerwonej kapusty
 Z kapusty pekińskiej
 Mizeria
 Z marchewki
 Warzywa na parze
 Kapusta zasmażana

Deser (jedna opcja do wyboru):
 Lody z sosem owocowym
 Panna cotta śmietankowa z sosem malinowym
 Sernik lanckoroński
 Szarlotka

Bufet zimny:
 Półmiski pieczonych mięs
 Półmiski wędlin tradycyjnych
 Półmiski serów regionalnych
 Sałatka jarzynowa / grecka/ gyros
 Pasztet staropolski z żurawiną
 Tymbaliki drobiowe
 Pieczywo mieszane
 Owoce sezonowe
Kolacja ciepła:
 Barszcz czerwony z krokietem
 Beff strogonow

Ponadto oferta zawiera:
 Nielimitowany serwis napoi zimnych (soki i woda mineralna)
 Nielimitowany serwis napoi ciepłych (kawa, herbata)
 Bankietowy wystrój sali (białe obrusy, serwetki, świece)
 Białe kwiaty w butonierkach
 Klimatyzowaną salę
 Bezpłatny parking dla gości
 Hotel zapewnia obsługę uroczystości do godziny 24:00 nad ranem, za każdą
następną rozpoczętą godzinę hotel nalicza opłatę w wysokości 200 zł.
 Bawialnię i plac zabaw dla dzieci dostępne przez czas trwania imprezy.

Dodatkowo proponujemy:
 Napoje gazowane w but 1 l (pepsi, mirinda, 7 up) – 10 zł/ os
 Wino czerwone lub białe – od 29 zł/butelka
 Alkohol w promocyjnej cenie
 Pieczoną szynkę wieprzową z kością krojoną na sali przez kucharza
 Patery z ciastem (60 zł blacha ciasta)
 Zapakowanie jedzenia na wynos – dopłata 100zł
 Kompozycje kwiatowe w wysokich wazonach – od 60zł/szt
 Promocyjne ceny noclegów wraz ze śniadaniem dla Państwa gości :
 pokój jednoosobowy 139 zł
 pokój dwuosobowy 198 zł
 pokój trzyosobowy 239 zł

Dzieci do lat 2 – GRATIS
Dzieci w wieku od 2 do 6 lat- liczone jako ½ porcji
Dzieci powyżej 7 lat liczone jako osoby dorosłe.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

