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ZAMÓWIENIA PRZYJMUJEMY DO 18.12.2020
Dowóz do 5 km od granic miasta Września - W CENIE

Święta Bożego Narodzenia to najpiękniejszy czas w roku... pełen spokoju, radości i wyczekanych spotkań.
Zaplanuj uroczyste spotkanie wigilijne w swojej firmie. Dowóz w cenie - do 5 km od granic miasta Września - W CENIE

1

Propozycja menu w cenie 70 zł/os.
ZUPA: staropolski barszcz wigilijny podawany z uszkami
DANIE GŁÓWNE (2p./os.): smażony filet z karpia, pierogi z kapustą i grzybami (1p./4szt.),
sakiewka Św. Mikołaja (sakiewka wieprzowa ze szpinakiem i kurkami), kapusta zasmażana z grochem i grzybami, ziemniaki, frytki
DANIA ZIMNE 2p./os.: śledź w śmietanie, ryba w sosie greckim, świąteczny pasztet domowy, kluski z makiem, tradycyjna sałatka jarzynowa, bułeczki
bankietowe, masło
DOMOWE ŚWIĄTECZNE WYPIEKI 1p./os.

2

Propozycja menu w cenie 95 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 (1p./4szt.), ziemniaki gotowane, frytki, kapusta czerwona z jabłkiem,
kapusta zasmażana z grzybami leśnymi
DANIA ZIMNE 2p./os.: śledź po kaszubsku, tymbaliki z białej ryby (sandacz), kluski z makiem,
kruche-wytrawne babeczki z pasztetem i żurawiną, tradycyjna sałatka jarzynowa, ryba po grecku, bułeczki bankietowe, masło
DOMOWE ŚWIĄTECZNE WYPIEKI 1p./os.

3

Propozycja menu w cenie 120 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 borowikowy
DANIE GŁÓWNE 2p./os.: łosoś zapiekany w piecu w cieście francuskim,
polędwiczki z podgrzybkami podlewane winem,
pierogi z grzybami leśnymi (1p./3szt.), ziemniaki gotowane,
mix sałat z cytrynowym sosem vinaigrette, kapusta zasmażana z grzybami leśnymi
DANIA ZIMNE 2p./os.: śledź na trzy smaki (w oleju, w cherry i po kaszubsku),
ryby wędzone podawane na sałatach z sosem vinaigrette,
sałatka z kaczką podawana z sosem malinowym i mandarynką, kutia, bułeczki bankietowe, masło
DOMOWE ŚWIĄTECZNE WYPIEKI 1p./os.

Dyrektor Hotelu i Koordynator Imprez Sylwia Kosmowska
Koordynator Imprez Kinga Szarzyńska 48 696 051 029

48 600 407 607

Hotel Kosmowski
62-300 Września, ul. Wrocławska 430
e-mail: recepcja@kosmowski.pl, www.kosmowski.pl

bony upominkowe
DLA PRACOWNIKÓW

czas oczekiwania na realizację bonu / 1 dzień roboczy

1

Kolacja dla Dwojga z lampką wina 300zł
w pokoju Hotelu Kosmowski wraz z noclegiem
cena regularna: najem pokoju 240zł + kolacja 120zł = 360zł cena świąteczna: 300zł
menu specjalne: zupa + danie główne + woda + kawa lub herbata + lampka wina

2

Kolacja dla Dwojga z lampką wina 100zł
w pokoju Hotelu Kosmowski bez noclegu
cena regularna: kolacja 120zł cena świąteczna: 100zł
menu specjalne: zupa + danie główne + woda + kawa lub herbata + lampka wina

3

Bon na kręgielnię

300zł

10 x 35 zł (10 x 1 tor/1h od niedzieli do czwartku)
cena regularna: 10 x 35 zł = 350 zł

4

5

cena świąteczna: 300zł

Bon na Saunę

200zł

cena regularna: 10 x 25 zł / 1h = 250 zł

cena świąteczna: 200zł

Bon na Fotobudkę

500zł

cena regularna najmu Fotobudki: pakiet brązowy 2h 600 zł
wynajem Fotobudki wyłącznie na terenie obiektu Hotelu Kosmowski
(personalizacja zdjęć w cenie)

e-mail: fotobudka@kosmowski.pl

znajdź nas na FB

cena świąteczna: 500zł

