SPOTKANIA WIGILIJNE DLA FIRM
Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia.
Najpiękniejszy czas w roku... pełen spokoju, radości i wspaniałych spotkań.
Warto więc już teraz zaplanować firmowe spotkanie wigilijne.

Hotel Kosmowski ***
62-300 Września, ul. Wrocławska 43
tel. +48 61 640 36 00, kom. +48 600 900 380
e-mail: recepcja@kosmowski.pl, www.kosmowski.pl
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Przygotowaliśmy dla Państwa kilka propozycji
Dyrektor Hotelu
Sylwia Kosmowska
+ 48 600 407 607

Koordynator Imprez
Kinga Szarzyńska
+ 48 696 051 029

Koordynator Imprez
Edyta Galant
+ 48 692 488 210

Propozycja menu w cenie 95 zł/os.

ZUPA: staropolski barszcz wigilijny podawany w towarzystwie pierogów
DANIE GŁÓWNE (wyporcjowane): smażony filet z karpia, podawany z ziemniakami z tymiankiem, kapustą zasmażaną z grochem i grzybami
DANIA ZIMNE 2p./os.: śledź w śmietanie, ryba w sosie greckim, świąteczny pasztet domowy, kluski z makiem tradycyjna sałatka jarzynowa, bułeczki
bankietowe, masło
NAPOJE ZIMNE (bez ograniczeń): sok owocowy, woda mineralna podawana z plastrami cytryny i miętą, kompot z suszu owocowego 1p./1 os.
NAPOJE GORĄCE: kawa/ kompozycja herbat
DOMOWE WYPIEKI 2p./os.: sernik z brzoskwinią (1 szt./1p.), pierniki wigilijne (4 szt./1p.)
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Propozycja menu w cenie 115 zł/os.

ZUPA: staropolski barszcz wigilijny podawany z uszkami
DANIE GŁÓWNE 2p./1 os.: smażony filet z dorsza, roladka drobiowa nadziewana szpinakiem suszonymi pomidorami i serem feta,
smażony filet z karpia, pierogi z kapustą i grzybami, ziemniaki opiekane w ziołach, kapusta czerwona z jabłkiem,
kapusta zasmażana z grzybami leśnymi
DANIA ZIMNE 2p./os.: śledź na trzy smaki (w oleju, w śmietanie i po kaszubsku), tymbaliki z białej ryby (sandacz), kluski z makiem,
kruche-wytrawne babeczki z pasztetem i żurawiną, tradycyjna sałatka jarzynowa, bułeczki bankietowe, masło
NAPOJE ZIMNE (bez ograniczeń): sok owocowy, woda mineralna podawana z plastrami cytryny i miętą, kompot z suszu owocowego 1p./1 os.
NAPOJE GORĄCE: kawa / kompozycja herbat
DOMOWE WYPIEKI 2p./os.: racuchy podawane z cukrem pudrem (1 szt./1p.), pierniki wigilijne (4 szt./1p.), rolada struclowa* (1 szt./1p.)
*1 szt. około 100 g
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Propozycja menu w cenie 145 zł/os.

PRZYSTAWKA: polędwiczka wieprzowa faszerowana wiśniami aromatyzowanymi likierem
lub tatar ze śledzia bałtyckiego, podawany z cebulą i korniszonem (do wyboru przy uzgadnianiu menu)
ZUPA: krem kurkowy podawany z oliwą z kolendry
DANIE GŁÓWNE 2p./1 os.: łosoś zapiekany w piecu w cieście francuski, polędwiczki z podgrzybkami podlewane winem, karp w sosie piernikowym,
pierogi z grzybami leśnymi, ziemniaki pieczone w całości z tymiankiem, mix sałat z cytrynowym sosem vinaigrette, kapusta zasmażana z grzybami leśnymi
DANIA ZIMNE 2p./os.: śledź na trzy smaki (w oleju, w śmietanie i po kaszubsku), ryby wędzone podawane na sałatach z sosem vinaigrette,
sałatka z kaczką podawana z sosem malinowym i mandarynką, kutia, bułeczki bankietowe, masło
NAPOJE ZIMNE (bez ograniczeń): sok owocowy, woda mineralna podawana z szaszłykiem owocowym, kompot z suszu owocowego 1p./1 os.
NAPOJE GORĄCE: kawa / kompozycja herbat
DOMOWE WYPIEKI 2p./os.: racuchy podawane z cukrem pudrem (1 szt./1p.), pierniki wigilijne (4 szt./1p.)
Rolada struclowa *(1 szt./1p.), sernik domowy (1 szt./1p.)
*1 szt. Około 100 g

opcje dodatkowe
1

WIGILIJNA DEGUSTACJA
aby podkreślić walory smakowe dań wigilijnych polecamy naszą kartę win (również wina bezalkoholowe) - załącznik pdf

2

OPŁATEK ŚWIĄTECZNY
na Państwa życzenie > w cenie menu (bez dodatkowych kosztów)

3

OPRAWA MUZYCZNA
oferujemy możliwość oprawy muzycznej wypełniającej atmosferę spotkania wigilijnego
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KRĘGIELNIA
możliwość rezerwacji torów na kręgielni w dniu spotkania wigilijnego
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Godziny otwarcia

Cena wynajęcia
1 tor / 1 h

Pon. - Czw.

17:00 - 23:00

35 PLN

Pt. - Sob.

17:00 - 02:00

60 PLN

Niedziele - Święta

15:00 - 22:00

35 PLN

Cennik kręgielni

BONY UPOMINKOWE DLA PRACOWNIKÓW
w sprzedaży oferujemy vouchery na wszystkie usługi hotelowe np.:
- voucher do restauracji na kwotę 50 PLN / 100 PLN ...
- voucher na kręgielnię na kwotę 35 PLN / 60 PLN
- voucher / bilet na imprezy okolicznościowe organizowane
w Hotelu Kosmowski np.: wieczorek taneczny w Kosclub
Sylwester, Walentynki, Dzień Kobiet itd.

Zaproszenie do Restauracji „Rogata”
w Hotelu Kosmowski ***

RO T

VOUCHER na kwotę 50 PLN
Uprzejmie prosimy o telefoniczną rezerwację na wybrany termin.
Voucher do wykorzystania do końca 2019 r. - konsumpcja 8%
Hotel Kosmowski, 62-300 Września, ul. Wrocławska 43,
recepcja: tel. +48 61 640 36 00, kom. +00 48 600 900 380,
recepcja@kosmowski.pl, www.kosmowski.pl
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a może IMPREZA TANECZNA? - ...po spotkaniu wigilijnym
Informujemy, że w każdy weekend odbywa się u nas impreza taneczna
w Pubie ”KosClub” - cena regularna za wstęp 10 PLN./os.
Przy zorganizowaniu imprezy wigilijnej mają Państwo
wstęp bezpłatny dla swoich Pracowników.
Możemy także zorganizować wieczorek taneczny z D.J.- em
tylko dla Pracowników Państwa Firmy - koszt 800 zł netto

KOSMOBUDKA - rozrywka + zdjęcia z firmowej imprezy

za jednym zamachem ;-)

(personalizacja zdjęć logiem firmy w cenie najmu fotobudki)
PAKIET brązowy
2h - 600 PLN

PAKIET srebrny
3h - 700 PLN

e-mail: fotobudka@kosmowski.pl

kosmobudka

znajdź nas na FB

PAKIET złoty
4h - 800 PLN

Bilet wstępu
10 PLN - OBOWIĄZUJE W PIĄTKI / SOBOTY I ŚWIĘTA

Hotel Kosmowski ***
62-300 Września, ul. Wrocławska 43
recepcja +48 61 640 36 00, +48 600 900 380
recepcja@kosmowski.pl, www.kosmowski.pl
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