NIEZAPOMNIANE BALE
OFERTA DLA KRAKOWSKICH UCZELNI
Hotel Swing Sp. z o.o. ul. Dobrego Pasterza 124, 31-416 Kraków
tel.: +48 12 311 11 11 | fax.: +48 12 311 11 10 | web: www.hotelswing.pl | e-mail: hotelswing@hotelswing.pl
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy | Kapitał zakładowy wpłacony: 14.506.800 zł
NIP: 945-18-88-096 | REGON: 357048496 | KRS: 0000114858

W cenie każdej z poniższych ofert
zapewniamy:
WYNAJEM
SALI
BALOWEJ

TORT
Z WYBRANYM
LOGO

BUFET ZIMNY
BEZ LIMITU

OPIEKĘ
KONSULTANTA

DANIE
GORĄCE BEZ
LIMITU
NAPOJE ZIMNE
BEZ LIMITU

CIASTA BEZ
LIMITU

BUFET
GORĄCYCH
NAPOI
BEZPŁATNY
PARKING
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MENU W CENIE 135 PLN
UROCZYSTA KOLACJA SERWOWANA
PRZYSTAWKA (PROSZĘ WYBRAĆ JEDNĄ)
Buraki marynowane / grillowany ser / winegret
truskawkowy
Płatki kurczaka / piklowane warzywa / palony sezam

BUFET SPECJAŁÓW NA ZIMNO
(WERSJA NIELIMITOWANA)
Skrzydełka w sosie barbecue
Tymbaliki warzywne
Grzanki ziołowe z trzeba rodzajami past włoskich
Pieczone terriny

ZUPA (PROSZĘ WYBRAĆ JEDNĄ)
Krem z zielonych warzyw / suszone pomidory /
grzanki
Biały krem / pieczone ziemniaki / kolendra / seler

Wędliny
Pasztet wieprzowy
Pieczywo, masło
Sosy: jogurtowo czosnkowy/ chilli z limonką/
musztardowo miodowy

DANIE GŁÓWNE (PROSZĘ WYBRAĆ JEDNO)
Medalion wieprzowy /sos musztardowo pieprzowy/
konfibrowane ziemniaki / fasole szparagowe

SAŁATKI (PROSZĘ WYBRAĆ TRZY)
I: ryż jaśminowy / kukurydza / ananas pieczony / sos
majonezowy / warzywa

Stek z kurczaka / grillowane warzywa / ziołowe
pesto / polenta / pesto pomidorowe

II: marynowane pieczarki / kapusta pekińska /
pomidor / ogórek / świeże zioła / sos winegret

Deser (proszę wybrać jeden)

III: wędzony kurczak / sałata lodowa / pieczony

Brownie / czekolada / wiśnie / chilli

kalafior / sos tuńczykowy / ser żółty

Uroczysty tort robiony na zamówienie
DANIE GORĄCE W TRAKCIE PRZYJĘCIA
(PROSZĘ WYBRAĆ JEDNO / WERSJA UZUPEŁNIANA)

IV: pieczone ziemniaki / chipsy boczku / sos
majonezowo jogurtowy
V: grillowane warzywa / sałaty / winegret
cytrynowy

Pieczony kurczak / ananas / ryś jaśminowy /

VI: marynowany seler / szynka / fasola czerwona/

warzywa / sos słodko kwaśny / miód

świeże zioła / sos czosnkowy

Barszcz staropolski / kompozycja trzech pierogów

VII: makaron kolorowy / suszone pomidory /

smażonych

pieczarki / ogórek / oliwa z oliwek / świeże zioła

NAPOJE (WERSJA NIELIMITOWANA)

SŁODKOŚCI (WERSJA NIELIMITOWANA)

Kawa / herbata / napoje gazowane w trzech

Krakowski sernik z czekoladą

owocowych smakach / woda niegazowana z cytryną

Tarta jabłkowa
Dwukolorowa zebra z wiśniami i czekoladą
Ciasto czekoladowe z orzechami

Hotel Swing Sp. z o.o. ul. Dobrego Pasterza 124, 31-416 Kraków
tel.: +48 12 311 11 11 | fax.: +48 12 311 11 10 | web: www.hotelswing.pl | e-mail: hotelswing@hotelswing.pl
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy | Kapitał zakładowy wpłacony: 14.506.800 zł
NIP: 945-18-88-096 | REGON: 357048496 | KRS: 0000114858

MENU W CENIE 125 PLN
UROCZYSTA KOLACJA SERWOWANA
ZUPA (PROSZĘ WYBRAĆ JEDNĄ)
Krem z pieczonych pomidorów/ papryka/ grissini
serowe
Krem z białych warzyw/ pieczone spaghetti
warzywne/ oliwa pietruszkowa

BUFET SPECJAŁÓW NA ZIMNO
(WERSJA NIELIMITOWANA)
Pieczone roladki
Terriny drobiowe
Wędliny
Pasztet/ żurawina w kryształkach
Skrzydełka/ sos teryiaki

DANIE GŁÓWNE (PROSZĘ WYBRAĆ JEDNO)
Filet z kurczaka/ bekon/ pieczone warzywa/ sos
śmietanowo pieczarkowy/ kluski ziemniaczane

Sosy: jogurtowo czosnkowy/ chilli z limonką/
musztardowo miodowy
Pieczywo oraz masło

Pieczony schab/ włoska kapusta/ pomidory/
szpinak/ ziemniaki zapiekane/ rozmaryn
DESER (PROSZĘ WYBRAĆ JEDEN)
Tort robiony na zamówienie z logiem

SAŁATKI (PROSZĘ WYBRAĆ TRZY)
I: ryż jaśminowy / kukurydza / ananas pieczony / sos
majonezowy / warzywa
II: marynowane pieczarki / kapusta pekińska /

Pudding jogurtowo jeżynowy/ chrupka granola/ sos
truskawkowy

pomidor / ogórek / świeże zioła / sos winegret
III: wędzony kurczak / sałata lodowa / pieczony
kalafior / sos tuńczykowy / ser żółty

DANIE GORĄCE W TRAKCIE PRZYJĘCIA
(PROSZĘ WYBRAĆ JEDNO / WERSJA UZUPEŁNIANA)

IV: pieczone ziemniaki / chipsy boczku / sos
majonezowo jogurtowy

Rouget/ kurczak/ pieczarki/ papryka/ sos

V: grillowane warzywa / sałaty / winegret

śmietanowy/ ryż szafranowy

cytrynowy

Lasagne/ szpinak/ ser/ sos bechamel

VI: marynowany seler / szynka / fasola czerwona/
świeże zioła / sos czosnkowy

NAPOJE (WERSJA NIELIMITOWANA)
Kawa / herbata / napoje gazowane w trzech
owocowych smakach / woda niegazowana z cytryną

VII: makaron kolorowy / suszone pomidory /
pieczarki / ogórek / oliwa z oliwek / świeże zioła
SŁODKOŚCI (wersja nielimitowana)
Sernik z kandyzowaną skórką pomarańczy
Zebra z wiśniami
Dwukolorowa zebra z wiśniami i czekoladą
Ciasto czekoladowe z orzechami
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MENU W CENIE 110 PLN
UROCZYSTA KOLACJA SERWOWANA

BUFET SPECJAŁÓW NA ZIMNO

ZUPA (PROSZĘ WYBRAĆ JEDNĄ)

(WERSJA NIELIMITOWANA)

Krem marchwiowy z imbirem i pomarańczą

Mięsa pieczone

Krem ziemniaczany z palonym kalafiorem/

Sajgonki z warzywami

oliwa z suszonych pomidorów

Pasztet wieprzowy/ mus jeżynowy
Pikle marynowane

DANIE GŁÓWNE (PROSZĘ WYBRAĆ JEDEN)

Sosy: Słodko kwaśny/ Mango i chili/ jogurtowo

Kurczak w sosie kolendrowym/ kluseczki buraczane/

bazyliowy

gotowane warzywa

Pieczywo oraz masło

Schab zapiekany/ puree ziemniaczano chrzanowe/
warzywa/ wędzona papryka

SAŁATKI (PROSZĘ WYBRAĆ TRZY)
I: ryż jaśminowy / kukurydza / ananas pieczony / sos

DESER (PROSZĘ WYBRAĆ JEDEN)
Pudding z białej czekolady i solonego karmelu

majonezowy / warzywa
II: marynowane pieczarki / kapusta pekińska /

Torcik bezowy/ krem śmietanowy/ sos truskawkowy pomidor / ogórek / świeże zioła / sos winegret
III: wędzony kurczak / sałata lodowa / pieczony
DANIE GORĄCE W TRAKCIE PRZYJĘCIA

kalafior / sos tuńczykowy / ser żółty

(PROSZĘ WYBRAĆ JEDNO / WERSJA UZUPEŁNIANA)

IV: pieczone ziemniaki / chipsy boczku / sos

Warzywne curry/ ryż jaśminowy
Barszcz czerwony/ opiekane pierogi ruskie

majonezowo jogurtowy
V: grillowane warzywa / sałaty / winegret
cytrynowy

NAPOJE (WERSJA NIELIMITOWANA)

VI: marynowany seler / szynka / fasola czerwona/
świeże zioła / sos czosnkowy

Kawa / herbata / napoje gazowane w trzech
owocowych smakach / woda niegazowana z cytryną

VII: makaron kolorowy / suszone pomidory /
pieczarki / ogórek / oliwa z oliwek / świeże zioła
SŁODKOŚCI (WERSJA NIELIMITOWANA)
Krakowski sernik z kandyzowaną pomarańczą
Czekoladowy sacher
Czekoladowe ciasto maślane
Szarlotka
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DODATKOWE INFORMACJE
DOTYCZĄCE ORGANIZACJI BALU
1) Wybór naszej oferty gwarantuje Państwu:
 Wynajem sali bankietowej do godziny 05:00 w cenie menu
 Aranżację stołów oraz bufetów
 Bezpłatny parking dla gości w trakcie przyjęcia
 Obsługę kelnerską
 Specjalną cenę dla obsługi technicznej (Dj, Fotograf)

2) Uwagi dotyczące rezerwacji i płatności:
 Możliwość dokonania wstępnej rezerwacji terminu
 Rezerwacja gwarantowana poprzedzona przedpłatą w dniu podpisania
umowy w wysokości 2000 zł
 Przedpłata kwoty równej 70% całkowitej wartości do 20 dni przed
realizacją zamówienia
 Ceny przedstawione w ofercie zawierają podatek VAT w stawkach 8%
oraz 23%
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