CENA OBEJMUJE
 Wynajem Sali na przyjęcie do 8 godzin
 Podstawową dekorację stołów (obrusy, świece,
kompozycje serwet, kwiaty)
 Profesjonalną obsługę kelnerską
 Napoje gorące bez limitu (kawa, herbata)
 Soki i woda niegazowana bez limitu
 Pokrowce na krzesła
 Parking dla Gości
 Bogate menu
 Klimatyzację/nagrzewanie Sali

 DODATKOWĄ OPŁATĄ PROPONUJEMY
ZA
 Napoje gazowane bez limitu – 15 PLN/os.
 Przedłużenie wynajmu Sali – 300 PLN/h
 Animator czasu wolnego – cen ustalana
indywidualnie w zależności od wieku i ilości dzieci
 Fontanna czekoladowa z filetowanymi owocami –
1000 PLN

ZOBACZ MENU KOMUNIJNE

INFORMACJE OGÓLNE






Możliwość wyboru dań wegetariańskich
Zadatek w wysokości 500 PLN tytułem rezerwacji
(opłata odejmowana od końcowego rozliczenia)
Opłata za dzieci 4-12 lat wynosi 50% menu
Dzieci 0-3 lata bezpłatnie, możliwość
przygotowania miejsc siedzących lub fotelików
niemowlęcych
 Opłata za menu dla obsługi współpracującej (DJ,
Fotograf) wynosi 70% wybranego menu
 Brak opłaty korkowej
 Specjalne ceny pokoi dla Gości nocujących –
ustalane indywidualnie

SZCZEGÓŁY I REZERWACJE
Agnieszka Zielińska - Specjalista ds. Sprzedaży
tel.: 44 615 43 78, kom.: 665 054 195
e-mail: agnieszka.zielinska@grupamolo.pl
HOTEL MAGELLAN***
Bronisławów, ul Żeglarska 35/31, 97-320 Wolbórz
tel.: 44 615 43 50
fax: 44 615 43 52
e-mail: recepcja@hotelmagellan.pl
www.hotelmagellan.pl

MENU KOMUNIJNE
I DANIE GORĄCE

PRZYSTAWKI

 Rosół z makaronem

 Mięsa pieczone i pasztety

 Tradycyjny kotlet schabowy

 Galaretka z policzków wieprzowych

 Rolada z udźca z indyka faszerowana brokułami

 Babeczki z pastą z tuńczyka

 Pieczony dorsz na duszonych warzywach w

 Śledzie z cebulką w sosie ogrodowym

pomidorach
 Ziemniaki z koperkiem
 Pieczone cząstki ziemniaczane
 Zestaw surówek (z białej kapusty, z marchewki)

 Roladki z szynki z twarożkiem i prażonymi ziarnami z
sosem słodkim chili
 Sałatka brokułowa z jajkiem, pomidorkami
koktajlowymi, rzodkiewką i prażonym słonecznikiem
w sosie majonezowym z czosnkiem
 Tabule (sałatka z kaszy kuskus i kurczakiem)

DESER
 Pucharek lodowy

 Świeże warzywa
 Pieczywo, masło
 Soki, woda

2 DANIE GORĄCE
 Pieczony kurczak supremez opiekanymi
ziemniaczkami rosti i młodą kapustą

BUFET SŁODKI
 Mix ciast (3 rodzaje)
 Owoce sezonowe

3 DANIE GORĄCE
 Barszczyk z pasztecikiem

 Kawa, herbata

