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Szanowni Państwo,

HOTEL KAWALLO Relaks I Event I SPA niniejszym składa Państwu ofertę

w zakresie przygotowania i kompleksowej realizacji spotkań świątecznych.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, chcielibyśmy

zagwarantować Państwu najwyższą jakość świadczonych przez nas usług

w pełnym zakresie.

Wierzymy, iż przedstawiona przez nas oferta będzie dla Państwa

satysfakcjonująca.

Z poważaniem,

Barbara Wasek

Dyrektor Zarządzający

HOTEL KAWALLO Relaks I Event I SPA
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I PROPOZYCJA MENU 

PRZEKĄSKI ZIMNE

Tradycyjny karp w galarecie z chrzanem śmietankowym

Tatar ze śledzia z marynowanymi grzybami

Wigilijny pasztet gryczany z pieczonymi warzywami

Ryba po grecku w sosie pomidorowym

Wybór pieczywa

SAŁATKI

Sałatka jarzynowa z kukurydzą

Sałatka ziemniaczana z wędzonym pstrągiem

ZUPA

Barszcz czerwony z uszkami

DANIA GŁÓWNE

Pierogi z kapustą i grzybami okraszone cebulą

Roladki z soli z migdałami

Dorsz smażony na klarowanym maśle z fasolką szparagową

Gołąbki z kaszą gryczaną i pieczarkami

Risotto grzybowe z oliwą truflową

DESERY

Sernik wiedeński

Makowiec zawijany

Ciasto czekoladowe z daktylami

Ciasteczka świąteczne

NAPOJE GORĄCE I ZIMNE:

kompot z suszu, soki owocowe, woda gazowana i niegazowana, kawa, herbata

Cena: 120,00 zł / os. / netto

Oferta dedykowana są dla grup powyżej 30 osób (mniejsze rezerwacje będą rozpatrywane indywidualnie).

Oferta zakłada podanie dań w formie bufetów. Na życzenie klienta istnieje możliwość połączenia sposobu podania:

serwowane + dania w bufetach.
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II PROPOZYCJA MENU

PRZEKĄSKI ZIMNE

Łosoś Gravlax

Karp faszerowany w galarecie z rodzynkami

Wędzony jesiotr z remuladą z selera i jabłka

Śledzie w śmietanie z jabłkiem i z cebulą w oleju lnianym

Wigilijny pasztet gryczany z pieczonymi warzywami

Pieczywo mieszane / masło śmietankowe i ziołowe

SAŁATKI

Sałatka z grillowaną gruszką i taleggio

Sałatka z kozim serem, burakiem i orzechem laskowym

Sałatka z wędzoną makrelą

ZUPY

Krem grzybowy

Zupa rybna z soczewicą

DANIA GORĄCE

Filet z łososia z fasolą barlotti i grzybami

Pierogi z kapustą i grzybami

Dorsz smażony na klarowanym maśle z fasolką szparagową

Gołąbki z kaszą gryczaną i warzywami

Kapusta z śliwkami wędzonymi

Risotto grzybowe z oliwą truflową

DESERY: • Sernik wiedeński • Makowiec zawijany • Piernik świąteczny z czekoladą • Keks z suszonymi

owocami i orzechami • Ciasteczka świąteczne

NAPOJE GORĄCE I ZIMNE: kompot z suszu, soki owocowe, woda

gazowana i niegazowana, kawa, herbata

Cena: 140,00 zł

Oferta dedykowana są dla grup powyżej 30 osób (mniejsze rezerwacje będą rozpatrywane indywidualnie).

Oferta zakłada podanie dań w formie bufetów. Na życzenie klienta istnieje możliwość połączenia sposobu podania:

serwowane + dania w bufetach.
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PROPOZYCJE ATRAKCJI ŚWIĄTECZNYCH:

1. Przygotowanie upominków dla Gości

2. Wizyta Świętego Mikołaja

3. Oprawa muzyczna na żywo

4. Wspólne dekorowanie choinki

5. Warsztaty świąteczne (gry i zabawy)

6. Kalambury świąteczne

7. Wspólne kolędowanie (specjalnie przygotowane śpiewniki)

8. Świąteczne warsztaty kulinarne

9. Kulig konny z pochodniami (w zależności od warunków pogodowych)

10. Ognisko z grzanym winem

11. Atrakcja wieczoru (ze wskazaniem Klienta)

DODATKOWO NA ŻYCZENIE KLIENTA OFERUJEMY:

• specjalną ofertę cenową na sale konferencyjne

• świąteczne ceny pokojów hotelowych

• specjalną ofertę na zabiegi SPA i zestawy kosmetyków

ZAPEWNIAMY:

• świątecznie zaaranżowaną salę dostosowaną do liczby uczestników

• dekoracje świąteczne stołów i bufetów

• opłatek (na życzenie)

• bezpłatny parking

Spotkania świąteczne realizujemy w terminie od 3 do 23 grudnia.



Wesołych Świąt!

KONTAKT: 

MARCIN WICHROWSKI

Dyrektor ds. handlowych

mail: marcin.wichrowski@kawallo.pl

tel. +48 602 198 498

DAMIAN MARCINIAK

Event Manager

mail: damian.marciniak@kawallo.pl

tel. + 48 539 902 990

Szczegółowa oferta hotelu dostępna na www.kawallo.pl 


