
 
 

Hotel Trzy Róże*** 
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tel. 511-190-996 
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Oferta organizacji przyjęcia okolicznościowego 

w Hotelu Trzy Róże***  

 

Propozycja I 

 Zupa 

 Danie główne 

 Siedem przystawek zimnych 

 Dwie sałatki 

 Pieczywo 

 Napoje zimne (woda mineralna, soki owocowe, napoje gazowane) – nielimitowane 

 Napoje ciepłe (kawa rozpuszczalna, parzona, herbata) – nielimitowane 

 

99zł/os. 

 

Propozycja II 

 Zupa 

 Danie główne 

 Siedem przystawek zimnych 

 Dwie sałatki 

 Gorąca przekąska serwowana indywidualnie 

 Pieczywo 

 Napoje zimne (woda mineralna, soki owocowe, napoje gazowane) – nielimitowane 

 Napoje ciepłe (kawa rozpuszczalna, parzona, herbata) – nielimitowane 

 

115zł/os.  
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Propozycja III 

 Zupa 

 Danie główne 

 Deser 

 Siedem przystawek zimnych 

 Dwie sałatki 

 Gorąca przekąska serwowana indywidualnie 

 Owoce serwowane na stole biesiadnym oraz na stole szwedzkim 

 Ciasto serwowane na stole szwedzkim (mix bankietowy) 

 Tort okazjonalny w masie śmietanowej 

 Pieczywo 

 Napoje zimne (woda mineralna, soki owocowe, napoje gazowane) – nielimitowane 

 Napoje ciepłe (kawa rozpuszczalna, parzona, herbata) – nielimitowane 

 

135zł/os.  

 

W cenie przygotowania przyjęcia zapewniamy: 

· Profesjonalną obsługę kelnerską 

· Elegancko nakryte stoły (podstawowa dekoracja kwiatowa, świece, kolorystyka sali 

utrzymana w tonacji uroczystości)  

· Indywidualnie skomponowane menu (ustalane indywidualnie na spotkaniu), 

uwzględniające propozycje dań dla dzieci, dań wegetariańskich i wegańskich  

· Menu dla dzieci w wieku 4 do 11 lat – 50% ceny  

· Menu dla dzieci do lat 3 w formie zupy – bezpłatnie  

· Plac zabaw w ogrodzie oraz kącik dla dzieci w Restauracji Hotelu  

· Monitorowany, nieodpłatny parking hotelowy  

· Bezpłatną szatnie  
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Dodatkowo: 

· Możliwość zamówienia ciasta (mix bankietowy, ciasto serwowane w papilotkach)  

w cenie 6,5zł/os. (20dkg na osobę)  

· Możliwość zamówienia tortu okolicznościowego w masie śmietanowej w cenie 5zł/os. 

bądź w masie cukrowej w cenie 5,5zł/os.  

(cena zawiera dekoracje w postaci napisu okazjonalnego)  

Figurka okazjonalna – dodatkowo płatna 20zł  

Waga najmniejszego tortu wynosi 2,5kg 

· Możliwość zamówienia owoców w cenie 5zł/os. (owoce na stole biesiadnym: banan, 

winogron, nektarynki bądź inny owoc sezonowy) bądź w cenie 8zł/os. (owoce na stole 

biesiadnym: banan, winogron, nektarynki bądź inny owoc sezonowy oraz owoce na stole 

szwedzkim: ananas, melon bądź arbuz, pomarańcz, grejpfrut, kiwi)  

· Możliwość domówienia deseru w cenie 10zł/os.  

· Możliwość zamówienia dodatkowej ciepłej przekąski serwowanej indywidualnie w cenie 

16zł/os. oraz gorącej przekąski w formie zupy 8zł/os. (np. barszczyk czerwony  

z pasztecikiem)  

· Możliwość zamówienia alkoholu (wódka, wino, piwo)  

 

 

Zadatek w wysokości 500zł, a także podpisanie umowy 

stanowi ostateczne potwierdzenie chęci organizacji przyjęcia w Hotelu Trzy Róże*** 


