
DANIE GŁÓWNE 2,5 porcji na osobę, na półmiskach:

karkówka marynowana z grilla lub filet z grilla

kotlet de volaille

roladka po staropolsku w sosie własnym

kotlet schabowy z pieczarkami

DODATKI DO DANIA GŁÓWNEGO:

ziemniaki, sos pieczeniowy

frytki

bukiet surówek

ZIMNY BUFET 3 porcje na osobę:

minitortille warzywne z kurczakiem

deski serów i wędlin

koreczki caprese

sałatka grecka

sałatka cezar

bagietka, masło

TOR 70 zł/h (od piątku do niedzieli i w święta)

TOR 45 zł/h (od poniedziałku do czwartku)

Rezerwacja imprezy w terminie kiedy odbywa się „Wieczorek Taneczny”  - wstęp 10 zł/os.

W cenie menu: kawa, herbata, woda mineralna niegazowana (bez ograniczeń), wyborowa 0,5 l na 2 osoby,soki owocowe 1 l/os.,

OPCJONALNIE napoje gazowane - dodatkowo 15 zł za 0,85 l

Oferta dla min. 10 os. 

menu opcja 1     170 PLN/os.

Zupa gulaszowa 1 porcja na osobę

DANIE GŁÓWNE 3 porcje na osobę, na półmiskach:

karkówka marynowana z grilla lub filet z grilla

kotlet de volaille

roladka po staropolsku w sosie własnym

kotlet schabowy z pieczarkami

DODATKI DO DANIA GŁÓWNEGO:

ziemniaki, sos pieczeniowy

frytki

bukiet surówek

ZIMNY BUFET 3 porcje na osobę:

minitortille warzywne z kurczakiem

deski serów i wędlin

koreczki caprese

sałatka grecka

sałatka cezar

bagietka, masło

KRĘGLE PŁATNE DODATKOWO

integracyjnaimpreza 

W HOTELU KOSMOWSKI

W R Z E Ś N I A

Pamiętając, że proponowane przez nas usługi zawsze uwzględniają Państwa sugestie i potrzeby 

poniżej prezentujemy dwie opcje menu do wyboru.

Zapraszamy do kontaktu

Sylwia Kosmowska - dyrektor hotelu, specjalista ds. imprez

+ 48 660 672 913 | + 48 600 407 607| sylwia.kosmowska@kosmowski.pl

Agata Urbańska - koordynator ds. imprez |+ 48 696 051 029 | a.urbanska@kosmowski.pl

Marta Matuszak - koordynator ds. imprez | + 48 692 488 210 | m.matuszak@kosmowski.pl

menu opcja 2     180 PLN/os.

Patrycja Grędecka  - Specjalista ds. organizacji imprez rodzinnych i firmowych + 48 696 048 829,  p.gredecka@kosmowski.pl

W przypadku zmiany stawek podatkowych bądź wzrostu cen rynkowych na poszczególne grupy produktów mających wpływ na 

koszt świadczonych usług Wykonawca zastrzega sobie prawo do podwyżki ceny menu

WYNAJEM fotobudki z animatorem: 3H - 1200 ZŁ | 4H - 1400 ZŁ 

KOSMOBUDKA 360 PŁATNE DODATKOWO

ALKOHOLE własne - bez dodatkowych kosztów przy menu za minimum 180 zł/os.


