SPOTKANIE
ŚWIĄTECZNE
W WILLI DECJUSZA

Okres przedświąteczny i noworoczny to
doskonała okazja do organizacji mniej
formalnych spotkań z pracownikami, klientami
i kontrahentami.

Willa Decjusza na Woli Justowskiej to idealne
miejsce do zorganizowania tego typu
wydarzeń, czy w formie uroczystego
bankietu, czy kameralnego spotkania.

OFERUJEMY:
sale restauracyjne lub bankietowe,
autorskie menu dostosowane do
scenariusza wydarzenia,
oprawę muzyczną/artystyczną
(koncerty, DJ, pokazy),
nowoczesny sprzęt multimedialny,
obsługę fotograficzną

MENU
BANKIET NA STOJĄCO
Propozycja A (przyjęcie do 3 h)
Zimne zakąski
Mięsa pieczone – indyk, karczek, schab ze śliwką
Tarta - grzybowa z serami pleśniowymi
Pasztety pieczone w otoczeniu kolorowego pieprzu
Kąski ryby w galarecie
Mozzarella z pomidorami i figami
Sałatka tradycyjna jarzynowa
Śledzie różnorako przyrządzane na trzy domowe sposoby
Pieczywo
Bufet słodki
Makowiec, strucla z bakaliami, świąteczny orzechowiec,
ciasto cytrynowe
Napoje
Kompot ze śliw suszonych
Woda mineralna
Kawa lub herbata

BANKIET NA STOJĄCO
Propozycja B (przyjęcie do 4 h)

Zimne zakąski
Mięsa pieczone – indyk, karczek,
schab ze śliwką
Deski serów francuskich
Tarta - grzybowa z serami pleśniowymi
Pasztety pieczone z kolorowym pieprzem
Kąski ryby w galarecie
Mozzarella z pomidorami i figami
Sałatka tradycyjna jarzynowa
Śledzie różnorako przyrządzane
Pieczywo

Dania ciepłe
(do wyboru 1 zupa i 1 drugie)
Domowy barszczyk czerwony z uszkami
Świąteczna zupa grzybowa z łazankami

Napoje
Kompot ze śliw suszonych
Woda mineralna
Kawa lub herbata

Bufet słodki
Makowiec, strucla z bakaliami, świąteczny
orzechowiec, ciasto cytrynowe

Karp w aksamitnym sosie koperkowym
Indyk w sosie staropolskim z kluskami
śląskimi z czerwona kapustą
Gołąbki z ryżem i grzybami w sosie
Pierogi z kapustą i grzybami z omastą
Staropolską

KOLACJA SERWOWANA
Przystawka (1 do wyboru)
Róża z łososia z sosem jogurtowym na sałacie
Pierogi z kapustą i grzybami z omastą staropolską
Indyk w maladze z owocami
Zupa (1 do wyboru)
Krem borowikowy z grzanką
Domowy barszczyk czerwony z uszkami
Kwaśnica po góralsku z ziemniakami
Danie główne (1 do wyboru)
Wigilijny karp z kapustą i grochem
Dorsz w aromacie zielonego pieprzu skropiony cytryną
Filet z soli zapieczony z pomidorami i parmezanem
Wołowina w sosie koniakowym ze szparagami
Desery (1 do wyboru)
Krem mascarpone z pomarańczami
Szarlotka na ciepło z gałką lodów waniliowych
Tarta bakaliowa w aromacie kardamonu
Napoje:
Kompot z suszu, woda mineralna, kawa i herbata

ALKOHOLE
OPEN BAR standard:
wódka wyborowa, wino wytrawne białe i czerwone
whisky Johny Walker Red, softy
OPEN BAR premium:
wódka Absolut lub Finlandia,
wino wytrawne białe i czerwone
whisky Ballentines, rum, tequila, martini, campari, gin
softy do drinków i koktajli:
coca cola, sprite, fanta, mięta, likiery smakowe, owoce

CENNIK
Propozycja A - bufet zimny, słodkości , napoje - od 75,00 zł/osoba

Propozycja B - bufet zimny, dania ciepłe, słodkości , napoje - od 95,00 zł/osoba
Serwowana kolacja (trzydaniowa) - od 125,00 zł/osoba

Open bar alkoholowy standard - 55 zł /osoba
Open bar alkoholowy premium - 70 zł /osoba
Wynajem komnat na wyłączność - od 400 zł

* Podane kwoty są cenami netto

Centrum Konferencyjne
Willa Decjusza
ul. 28 Lipca 1943 17A
30-233 Kraków

tel. 12 425 36 44
tel. kom. 508 688 516
e-mail: centrum@willadecjusza.pl
www.willadecjusza.pl

