PAŁAC
POD KAMPINOSEM
Oferta Przyjęć Komunijnych 2023

Co sprawia,
że jesteśmy
wyjątkowi?
CO NAS WYRÓŻNIA?

Znakomita kuchnia kreowana przez
utalentowanego Szefa Kuchni oraz
bardzo eleganckie i kameralne wnętrza.

Położenie w otulinie
Kampinoskiego Parku Narodowego.
Zaledwie 30 km od centrum Warszawy
i ponad 140 miejsc noclegowych
w naszym hotelu.

Zabytkowy Park na terenie obiektu,
w którym można wypocząć, jak
również zorganizować plenerową
sesję fotograficzną.

Uroczyste kolacje
Zorganizujemy dla Państwa zarówno małe, kameralne
spotkania, jak i większe z zabawą taneczną oraz oprawą
muzyczną. Kompleksowo przygotujemy dla Państwa
pięciogodzinne spotkanie od 20 do nawet 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.

Menu 1
PRZYSTAWKI

DANIA GORĄCE

SAŁATKI

Biesiadny półmisek mięs
Rosół z makaronem bądź krem
Sałatka z rukoli, owoców granatu,
pieczonych i wędlin lokalnych
z pomidorów z bazylią
gruszki i serka pleśniowego
wędzarni
Sałatka kalifornijska
Tortille z łososiem Indyk w maladze Trybowane udko z kurczaka w
Babeczki z kolorowymi pastami
sosie szpinakowo-serowym
Jaja kur wolnego wybiegu,
faszerowane serkiem
Barszcz czerwony z pasztecikiem
i smakowymi pastami
Wianek z mozzarelli i pomidorów
Polędwiczki wieprzowe polane
Masło, pieczywo mieszane
sosem grzybowym, kluski śląskie,
bukiet warzyw gotowanych
(podawane na półmiskach)

DESERY
3 różne ciasta,
owoce filetowane

210 ZŁ - OS.

Menu 2
PRZYSTAWKI

DANIA GORĄCE

SAŁATKI

Rosół z makaronem bądź krem z
Biesiadny półmisek mięs
Sałatka z wędzonym kurczakiem i
białych warzyw, z prażonymi
pieczonych i wędlin lokalnych
ananasem z dodatkiem białego
pestkami słonecznika
wędzarni
pora oraz szczypiorku
Pasztet z marynowanymi
Sałatka z pieczoną gruszką, kozim
Filet z kaczki, kluski śląskie, bukiet
grzybkami
serem, burakiem, orzechami
warzyw gotowanych
Tymbaliki z pstrąga w galarecie
laskowymi i miodowym sosem
Jaja kur wolnego wybiegu,
vinegret
Indyk z pesto bazyliowym z
faszerowane serkiem i
Sałatka grecka
dodatkiem mozzarelli owijane
smakowymi pastami
złocistym bekonem, ziemniaki
Sandacz faszerowany
pieczone (podawane na
Babeczki z kolorowymi pastami
półmiskach)
Wianek z mozzarelli i pomidorów
Masło, pieczywo mieszane
Strogonow z pieczarkami i cebulką

DESERY
5 różnych ciast,
musy owocowe, owoce
filetowane

230 ZŁ - OS.

soki owocowe

napoje gazowane

kawa
herbata
woda mineralna

15 zł - os.

18 zł - os.

20 zł - os.

Napoje bezalkoholowe będą uzupełniane przez cały czas trwania spotkania.

kawa
herbata
woda mineralna
soki owocowe
napoje gazowane

45 zł - os.

Alkohole
PIWO REGIONALNE - 11 zł

WÓDKA STRUMBAS 0,5 L - 70 zł

ŻYWIEC/KRÓWLEWSKIE - 11 zł

WÓDKA KHORTYTSA 0,5 L - 60 zł

WINO GATO NEGRO 750 ML - 50 zł

WÓDKA WYBOROWA 0,5 L - 50 zł

WINO TOSCANA 750 ML - 50 zł

WHISKY JOHNNIE WALKER 0,7 L - 100 zł

WINO CZARNOWODA 750 ML - 60 zł

WHISKY JACK DANIEL'S O,7 L - 145 zł

W przypadku chęci wyboru innych alkoholi, zapraszamy do kontaktu.

Pakiety napoi alkoholowych
PAKIET 1 - 90 ZŁ/OS.

PAKIET 3 - 120 ZŁ/OS.

Wino białe i czerwone, wódka

Piwo, wino białe i czerwone,
wódka, whisky

PAKIET 2 - 100 ZŁ/OS.

PAKIET 4 - 150 ZŁ/OS.

Piwo, wino białe i czerwone, wódka

Piwo, wino białe i czerwone,
wódka, whisky, rum, likier,
campari/martini

Usługi dodatkowe
opłata korkowa

13 zł - os.

opłata za serwis tortu

7 zł - os.

białe bawełniane serwetki

7 zł - szt.

białe pokrowce na krzesła

8 zł - szt.

złote podtalerze

6 zł - szt.

wypożyczenie - wazon kula
wypożyczenie - wazon podłużny

20 zł - szt.
15 zł - os.

wypożyczenie - rzutnik

165 zł - szt.

wypożyczenie - głośnik

165 zł - szt.

Przy skorzystaniu z naszej oferty alkoholowej i tortowej nie uwzględniamy opłaty korkowej i opłaty za serwis tortu.

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

pokój
jednoosobowy
ze śniadaniem

pokój
dwuosobowy
ze śniadaniem

190 zł

1 os. - 210 zł
2 os. - 250 zł

apartament
ze śniadaniem
1 os. - 310 zł
2 os. - 350 zł
3 os, - 380 zł
4 os. - 420 zł

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

Znajdź nas w social mediach!

Facebook

Instagram

Pałac pod Kampinosem

@palacpodkampinosem

Dane kontaktowe
Adres pocztowy

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

biuro@palacpodkampinosem.pl

Telefon
22 725 67 00 / 603 812 127
Oferta ważna 2 tygodnie od moementu wysłania do klienta.

