
PAŁAC 
POD KAMPINOSEM
Oferta Spotkań Biznesowych 2022



Co sprawia, 
że jeste�my
wyjątkowi?
CO NAS WYRÓŻNIA?

Znakomita kuchnia kreowana przez
utalentowanego Szefa Kuchni.

Położenie w otulinie 
Kampinoskiego Parku Narodowego. 
Zaledwie 30 km od centrum Warszawy.

Zabytkowy Park na terenie obiektu
doskonale przystosowany do
organizacji eventów plenerowych.



Dobry klimat
dla biznesu
Pałac pod Kampinosem to idealne miejsce
na wszelkiego rodzaju spotkania biznesowe,
szkolenia, eventy oraz konferencje.
Oferujemy obiekt hotelowo-konferencyjny 
z dużym bezpłatnym parkingiem. Zadbamy
o wszystko, żeby nasi Goście miło spędzili
czas w klimatycznym otoczeniu
późnobarokowego pałacu z malowniczym
parkiem oraz stawem. Oferujemy również
usługi transportowe.



Wypoczynek
na łonie natury

Nasz Pałac otoczony jest pięknym parkiem 
ze starodrzewem i stawem. Dzięki temu
zapewniamy Państwu dużą przestrzeń oraz
wyjątkowy, czysty, zdrowy i naturalny klimat.
Jesteśmy doskonałym miejscem do organizacji
imprez plenerowych, bankietów pod gołym
niebem oraz wszelkich spotkań na łonie natury.



Spotknia plenerowe

Piękny i duży teren, którym otoczony jest Pałac pod
Kampinosem pozwala na organizację różnorodnych
eventów oraz imprez plenerowych. Pałacowy park to
miejsce wręcz stworzone do imprez na świeżym
powietrzu - spotkań, koncertów, realizacji imprez
promocyjnych lub akcji społecznych. To także idealne
miejsce na spacery i odpoczynek na leżaku.



Dziedziniec 

500 zł / doba

Cały obiekt 

5000 zł / doba

Wynajęcie
powierzchni
plenerowej



Hotel
Proponujemy Państwu możliwość noclegu w hotelu oraz w jego części pałacowej.  

Posiadamy pokoje jednoosobowe, dwuosobowe, a także przestronne apartamenty. 

Do dyspozycji  Gości oddajemy 53 pokoje dwuosobowe, 8 pokoi jednoosobowych oraz 9 apartamentów. 

Każdy pokój posiada osobną łazienkę oraz WI-FI,  a część pokoi również TV



pok�j
jednoosobowy
ze �niadaniem

apartament
ze �niadaniem

pok�j
dwuosobowy

ze �niadaniem

Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do 12:00.

160 zł 1 os.  - 170zł

2 os.  - 210 zł

1 os.  - 250 zł

2 os.  - 270 zł

3 os, - 310 zł



Dysponujemy wieloma klimatyzowanymi 
i wyposażonymi w nagłośnienie oraz sprzęt
audiowizualny salami. Oferujemy również
rzutniki, flipcharty, notatniki, długopisy i markery. 
Sale różnorodne pod względem wielkości oraz
możliwości aranżacji posiadają dostęp do światła
dziennego. Posiadamy odpowiednio zaprojektowaną
salę wielofunkcyjną o powierzchni 270 m², mogącą
pomieścić do 300 osób, która umożliwia prezentację
samochodów lub innego sprzętu 
o dopuszczalnym ciężarze 2,5 t i wjazdem 
o szerokości 210 cm. Sale wynajmujemy 
standardowo na 10h.

Sale 
konferencyjne 



M. Kopernik - 400 zł do 25/30 osób

*T. Kościuszko - 1000 zł do 100 osób
 
*F. Chopin - 1200 zł do 120 osób 

*J. Malczewski - 600 zł do 35 osób 

*S. Lem - 600 zł do 30 osób 

H. Sienkiewicz - 300 zł do 20 osób 

*J. Matejko - 500 zł do 20 osób 

Sale konferencyjne 

*Cz. Miłosz - 400 zł do 10 osób 

*M. Szymborska - 500 zł do 20 osób 

Sala bankietowa - 700 zł do 32 osób 

Sala kominkowa - 600 zł do 15 osób 

Sala zielona - 400 zł do 10 osób 

*PUB - 600 zł do 25 osób 

*Chopin+Kościuszko - 2000 zł do 300 osób 

*Sale klimatyzowane 

Istnieje możliwość wynajmu sali  na godzinę. Koszy wynajmu za godzinę wynosi 20% regularnej wartości sal i .



Zapewniamy tradycyjne,
smaczne menu

przygotowane przez 
Szefa Kuchni 

Arkadiusza Korytek.

Na Państwa życzenie
organizujemy również

wyjątkowe bankiety, kolacje
w formie grillowej, bądź

przy płomieniach z ogniska,
a także live cooking.

Gotowi jesteśmy do
kreowania menu na

życzenie Gości. Posiadamy
bogatą ofertę bufetów

tematycznych oraz
serwisów kawowych.

Znakomita kuchnia



�niadanie 
w bufecie

40 zł - os.

kolacja
w bufecie 

obiad 
w bufecie

50 zł - os.
(zupa, danie główne, deser,  napój)

Posiłki  w bufecie podawane są w sali  restauracyjnej .  Śniadania od godziny 7:00 do 9:00. Obiady i  kolacje na ustaloną godzinę. 

45 zł - os.
(danie gorące, deser,  napój)



Serwis
kawowy 

4 godziny 

25 zł - os.
(woda, kawa, herbata,

kruche ciasteczka,

jednorazowe

wystawienie)

Serwis
kawowy 

4 godziny 
z przekąskami

Serwis
kawowy 
8 godzin

z przekąskami 

Serwis
kawowy 

 8 godzin  

Serwisy kawowe umieszczane są w salach szkoleniowych/konferencyjnych na wybraną godzinę i  są na bieżąco serwisowane przez określony czas. 

35 zł - os.
(woda, kawa, herbata,

kruche ciasteczka,

jednorazowe

wystawienie +

uzupełnienie)

40 zł - os.
(woda, kawa, herbata,

słodko-słone

przekąski ,

jednorazowe

wystawienie)

60 zł - os.
(woda, kawa, herbata,

słodko-słone

przekąski ,

jednorazowe

wystawienie +

uzupełnienie)



Zorganizujemy dla Państwa zarówno małe, kameralne
spotkania,  jak i  duże w formie integracj i  z zabawą

taneczną oraz oprawą muzyczną. Kompleksowo
przygotujemy pięciogodzinne spotkanie dla kilkunastu, 
a nawet dla 120 osób. Istnieje możliwość przedłużenia

spotkania za dodatkową opłatą, w zależności od sali  cena
wynosi od 500 zł do 1200 zł za godzinę. Zapewniamy

smaczne potrawy, profesjonalną obsługę kelnerską oraz
eleganckie sale pałacowe lub bankietowe. 

Uroczyste kolacje



Menu 1

PRZYSTAWKI

Babeczki z kolorowymi 
pastami warzywnymi 

Śledzie w dwóch smakach 
Pieczony filet z indyka z kiwi 

i musem pomarańczowym 
wzbogacony żurawiną 

oraz gałązkami tymianku 
Łosoś w tortilli 

z serkiem fromage sałatą lodową 
i suszonymi pomidorami 

Patera serów z winogronami 
i orzechami 

Świeże pieczywo, masło
pomidory, ogórki 

 

DANIA GORĄCE

Boeuf stroganow na bulionie
wołowym i smażonych talarkach

cebuli lub wegeteriański
 

SAŁATKI

Sałatka z wędzonym 
kurczakiem, ananasem, 

śliwką wędzoną, kukurydzą 
  
 
 

DESERY

Sernik z brzoskwinią 

115 ZŁ - OS.



Menu 2

PRZYSTAWKI

Mięsa i wędliny pieczone
Śledź z ziołową oliwką 
Jaja z sosem tatarskim 

Łosoś w tortilli 
z serkiem fromage 

Schab z musem chrzanowym
Świeże pieczywo, masło

pomidory, ogórki  
 
 

  
 
 

DANIA GORĄCE

Kaczka rolowana na sosie
żurawinowym

kluseczki półfrancuskie
buraczki glazurowane 

 

SAŁATKI

Sałatka z pieczoną gruszką
kozim serem, burakiem
orzechami laskowymi 

i miodowym sosem vinegret  
  
 
 

DESERY

Ciasto ambasador 
i sernik z brzoskwinią 

140 ZŁ - OS.



Menu 3

PRZYSTAWKI

Ruloniki z szynki 
z kremem chrzanowym 

Rolada faszerowana z kurczaka
Koreczki z jaj przepiórczych 
i pomidorków koktajlowych

Kokosowe ruloniki z serem kozim 
Roladki z cukinii i pikantnego serka 

Carpaccio z pieczonego 
schabu z żurawiną

Świeże pieczywo, masło
oliwki, marynaty

 

 
 

DANIA GORĄCE

Pikantny krem 
szpinakowo pomidorowy 

 
Pieczone plastry szynki 

w sosie z tuńczyka 
ziemniaki purée

 bukiet warzyw grillowanych
 
 

SAŁATKI

Sałatka kalifornijska 
Sałatka z rukolą, serem
pleśniowym, granatem

 
 
 

DESERY

Ciasto czekoladowe
 i sernik z brzoskwinią 

160 ZŁ - OS.



Menu 4

PRZYSTAWKI

Wybór mięs pieczonych 
Schab z musem chrzanowym 

Jaja przepiórcze 
z kolorowymi pastami 

Tymbaliki z pstrąga 
w galaretce melisowej 

Roladki szpinakowo-serowe
Świeże pieczywo, masło

pomidory, ogórki
 

 
 
 

  

DANIA GORĄCE

Zupa krem z białych warzyw 
z prażonymi pestkami

słonecznika 
 

Stek z łososia z szyszkami
ziemniaczanymi i gotowanymi

warzywami z masełkiem
 
 
 

SAŁATKI

Sałatka z rukoli, gruszki, 
granatu i serka pleśniowego

 
 

DESERY

Tarta owocowa 
i ciasto ambasador 

185 ZŁ - OS.



Menu 5

PRZYSTAWKI

Mięsa i wędliny pieczone
Śledź na musie 

z suszonych pomidorów 
Jaja faszerowane 
w wielu smakach 

Różyczki z łososiaz koperkiem 
Tymbaliki wieprzowe 

Świeże pieczywo, masło
oliwki, marynaty 

 
 
 

 
 

DANIA GORĄCE

Krem z leśnych grzybów z
grzankami 

 
Roladki drobiowe faszerowane

serem feta i szpinakiem,
opiekane cząstki ziemniaków
bukiet warzyw gotowanych

 
 
 
 
 
 
 

SAŁATKI

Sałatka grecka 
Sałatka z pieczoną gruszką
kozim serem zagrodowym,

burakiem, orzechami laskowymi 
i miodowym sosem vinegret

 
 

DESERY

Sernik na zimno z galaretką
szarlotka

ciasto czekoladowe
 

205 ZŁ - OS.



Menu 6

PRZYSTAWKI

Mięsa i wędliny pieczone 
Jaja kur faszerowane 

serkiem kozim i pomidorami 
Rolada z kurczaka 

faszerowana pistacjami 
w galaretce melisowej 

Babeczki pałacowe z masą
pieczarkową, śmietaną 

i zieloną pietruszką 
Carpaccio z pieczonego 

schabu z żurawiną
Świeże pieczywo, masło

oliwki, marynaty 

 
 

DANIA GORĄCE

Plastry piersi indyka w sezamie 
z ziemniakami opiekanymi 

w ziołach z bukietem warzyw
 

Polędwiczka wieprzowa
faszerowana śliwką 

kluski śląskie
bukiet surówek

 
 
 
 
 
 

SAŁATKI

Sałatka domowa tradycyjna 
z warzywami 

Sałatka z wędzonym 
kurczakiem i ananasem

 z dodatkiem białego pora oraz
drobno siekanego szczypiorku

 
 

DESERY

Delikatny sernik tradycyjny
pieczony na półkruchym cieście 

Szarlotka domowa 
z prażonych antonówek

 
 

230 ZŁ - OS.



kawa
herbata

woda mineralna

12 zł - os.
 

soki owocowe

kawa 
herbata

woda mineralna
soki owocowe

napoje gazowane napoje gazowane  

20 zł - os.14 zł - os.
 

40 zł - os.
 

Napoje bezalkoholowe będą uzupełniane przez cały czas trwania spotkania.



Alkohole

WÓDKA STRUMBAS 0,5 L - 40 zł

WÓDKA KHORTYTSA 0,5 L - 35 zł

WÓDKA WYBOROWA 0,5 L - 32 zł

WHISKY JOHNNIE WALKER 0,7 L - 70 zł

WHISKY JACK DANIEL'S O,7 L - 108 zł

 

W przypadku chęci wyboru innych alkoholi ,  zapraszamy do kontaktu.



PIWO REGIONALNE  - 8 zł

ŻYWIEC/KRÓWLEWSKIE - 8 zł

WINO GATO NEGRO 750 ML  - 40 zł

WINO TOSCANA 750 ML - 40 zł

WINO CZARNOWODA 750 ML - 60 zł

Alkohole

WÓDKA STRUMBAS 0,5 L - 60 zł

WÓDKA KHORTYTSA 0,5 L - 50 zł

WÓDKA WYBOROWA 0,5 L - 50 zł

WHISKY JOHNNIE WALKER 0,7 L - 90 zł

WHISKY JACK DANIEL'S O,7 L - 130 zł

 

W przypadku chęci wyboru innych alkoholi ,  zapraszamy do kontaktu.



Integracja i Team Building 
Proponujemy Państwu także różne formy
relaksu. W chillout room dostępne 
są piłkarzyki, dart oraz TV, a w Pubie
bilard oraz TV. Oferujemy szeroki
wachlarz różnego rodzaju zabaw
sportowych, gier integracyjnych,
pokazów, występów artystycznych 
oraz innych atrakcji rekreacyjno-
rozrywkowych. 



Znajd� nas w social mediach!

Facebook

Pałac pod Kampinosem

Instagram

@palacpodkampinosem



Dane kontaktowe

Adres pocztowy
ul. Fabryczna 1, 05-084 Leszno. 

Adres email
biuro@palacpodkampinosem.pl

Telefon
22 725 67 00 / 603 812 127

Podane w ofercie ceny są cenami netto do których należy doliczyć 
VAT 8% lub 23%. Oferta ważna 2 tygodnie od moementu wysłania do klienta.


