Spotkania
Świąteczne
Oferta Spotkań Świątecznych 2021

Pałac Pod Kampinosem
ul. Fabryczna 1
05-084 Leszno
Podane w ofercie ceny są cenami netto do których należy
doliczyć VAT 8% lub 23%.

Oferta
dostosowana do potrzeb
Coraz bliżej Święta …
Czas licznych spotkań w gronie rodzinnym i firmowym.
Przecież to właśnie ten moment, gdy można pogratulować
sobie całorocznej, udanej pracy, sukcesów indywidualnych
oraz zespołowych, a także świetna okoliczność do tego,
by powspominać śmieszne sytuacje, radości i wzruszenia
z minionych miesięcy.
Zorganizujemy dla Państwa zarówno małe, kameralne
spotkania świąteczne, jak i duże w formie integracji z zabawą
taneczną i oprawą muzyczną.
Jesteśmy w stanie zorganizować pięciogodzinne spotkanie
świąteczne dla kilkunastu, a nawet dla 120 osób. Istnieje
możliwość przedłużenia spotkania za dodatkową opłatą.
Razem z całym zespołem dołożymy wszelkich starań by
Państwa spotkanie obyło się tak, jak sobie Państwo życzą.

Tradycyjne
potrawy wigilijne
Przy okazji spotkań świątecznych będą mieli Państwo
okazję skosztować tradycyjnych, pełnych smaku
i aromatu świątecznych potraw przygotowanych przez
naszego utalentowanego Szefa Kuchni.
Szef Kuchni wkłada w gotowanie i tworzenie
przepisów całe swoje serce co wiąże się z doskonałą
jakością i smakiem podawanych dań.
Nasza kuchnia, wielokrotnie doceniana
i rekomendowana przez naszych Gości na pewno
sprosta Państwa wszelkim oczekiwaniom, zarówno
kulinarnym, jak i w kwestii doboru dań do odpowiedniej
diety uczestników spotkania.

Prawdziwy kominek
i świąteczna dekoracja
Blisko Warszawy, a jednak z dala od miastowego hałasu
i zgiełku - przywita Państwa prawdziwy świąteczny nastrój,
pachnąca choinka i wyjątkowa, niepowtarzalna atmosfera.
Zapewniamy smakowite tradycyjne dania wigilijne
i profesjonalną obsługę.
Oferujemy kameralne, pałacowe sale, bądź wyjątkowe sale
bankietowe. Stoły okrągłe lub klasyczne, dowolna aranżacja
wnętrz na życzenie.
W naszym Pałacu, posiadamy klimatyczne sale z kominkami,
które nadadzą spotkaniom świątecznych niepowtarzalnego
klimatu. Wszystkiego dopełni świąteczna dekoracja, którą
specjalnie dla Państwa przygotujemy.
Kominki dostępne są w sali Kominkowej, Zielonej oraz Pubie,
dekoracja świąteczna dotyczy wszystkich proponowanych
Państwu sali.

Menu
wariant 1
Przystawki
Tatar ze śledzia podawany na pumperniklu
Rolada z sandacza w galarecie
Marynowany łosoś z koperkiem
Pasztet z grzybkami marynowanymi
Półmisek mięs pieczonych i wędlin
Sałatka z selera konserwowanego z
pomarańczą, ananasem i kukurydzą
Sałatka z rukolą, jajkami przepiórczymi
i mozzarellą

Danie główne
Zupa grzybowa z łazankami
Karp z jabłkami i aromatycznym sosem
piernikowym, ziemniaki
Noga z kaczki, buraczki glazurowane

Bufet deserowy
3 rodzaje ciast świątecznych, owoce

Napoje
Kawa, herbata z cytryną, kompot z suszu,
woda mineralna

180 zł/os.

Przy wyborze menu wariant 1 - rabat na pokoje
hotelowe w wysokości 15%

Menu
wariant 2
Przystawki
Aromatyczne roladki
Półmisek mięs pieczonych i wędlin
Carpaccio z wędzonego indyka na melonie
Schab w galarecie
Tymbaliki drobiowe
Sałatka z rukolą, jajkami przepiórczymi
i mozzarellą

Danie główne
Flaczki z boczniaków
Stek z łososia na puree z zielonego groszku
Polędwiczki w sosie grzybowym, opiekane
cząstki ziemniaków, bukiet surówek

Bufet deserowy
3 rodzaje ciast, owoce

Napoje
Kawa, herbata z cytryną, kompot z suszu, woda
mineralna

150 zł/os.

Przy wyborze menu wariant 2 - rabat na pokoje
hotelowe w wysokości 10%

Menu
wariant 3

Ognisko z kociołkiem
Gulasz lub bigos
Kiełbasa
Pieczywo, ogórki kiszone
Smalec
Musztarda, ketchup

Bufet deserowy
3 rodzaje ciast

Napoje
Piwo grzane z sokiem
Kawa, herbata z cytryną, woda mineralna,

100 zł/os.

Przy wyborze menu wariant 3 - rabat na pokoje
hotelowe w wysokości 5%

Usługi dodatkowe
alkohole
PIWA REGIONALNE

PIWO

ŻYWIEC/KRÓWLEWSKIE

7 Z

Ł

7 Z

Ł

WINO GATO NEGRO 750 ML

27 Z

Ł

WINO TOSCANA 750 ML

27 Z

Ł

WINO CZARNOWODA 750 ML

50 Z

Ł

WÓDKA STRUMBAS 0,5 L

40 Z

WÓDKA KHORTYTSA 0,5 L

35 Z

WÓDKA WYBOROWA 0,5 L

32 Z

WHISKY JOHNNIE WALKER 0,7 L

70 Z

WHISKY JACK DANIEL'S O,7 L

108 Z

Ł

Ł
Ł

Ł
Ł

W przypadku chęci wyboru innych alkoholi, zapraszamy
do kontaktu.

Usługi dodatkowe
napoje bezalkoholowe

PAKIET NAPOJE GAZOWANE - 3 RODZAJE

14 Z

Ł/OS.

PAKIET SOKI - 3 RODZAJE

12 Z

Ł/OS.

PAKIET SOKI I NAPOJE GAZOWANE

22 Z

Ł/OS.

Napoje bezalkoholowe będą uzupełniane przez cały czas
trwania spotkania.

Usługi dodatkowe
hotelowe

Ł

POKÓJ JEDNOSOOBOWY

120 Z

POKÓJ DWUOSOBOWY

160 Z

Ł

POKÓJ DWUOSOBOWY DLA 1

130 Z

Ł

APARTAMENT DLA 2

200 Z

APARTAMENT DLA 3

220 Z

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

Ł
Ł

Zapraszamy do kontaktu
i dokonania rezerwacji!
Campus Leszno Sp z o.o.
ul. Fabryczna 1
05-084 Leszno
email: biuro@palacpodkampinosem.pl
Tel: 22 725 67 00

