Konsolacja
Obiad po pogrzebie
Strata bliskiej osoby to ogromny ból i żal. Trudno jest myśleć o organizacji
konsolacji, dlatego też przygotowanie tej uroczystości warto powierzyć
profesjonalnemu zespołowi Naszej restauracji.
Stypy w Modern Resto Bar w Hotelu Centrum**** to pewność, że całość
spotkania będzie dopracowana w najmniejszym szczególe. Przygotujemy dla
Państwa doskonale dobrane menu i zapewnimy profesjonalną obsługę.
Aby pomóc Państwu w przygotowaniu obiadu pożegnalnego w tym
trudnym dniu, przygotowaliśmy cztery propozycje menu na stypę.
Istnieje możliwość doboru menu indywidualnie po wcześniejszym ustaleniu
terminu spotkania.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą na konsolację i do kontaktu z
Managerem Modern Resto Bar.

Hotel Centrum****
os. Centrum E 12, 31-934 Kraków
tel. 12 359-43-82 / tel. 603-603-969
Paulina Dela
Manager ds. Gastronomii HC****

Menu I
ZUPA
Rosół z makaronem
DANIE GŁÓWNE
Schab pieczony w sosie własnym
Pieczone ziemniaki
Buraczki na zimno
DESER - patery
Sernik

NAPOJE
Woda mineralna bez limitu
Kawa/herbata bez limitu

59 zł/os

Menu II
ZUPA
Zupa jarzynowa
DANIE GŁÓWNE
Karczek pieczony w sosie pieczeniowym
Puree ziemniaczane
Colesław
DESER - patery
Domowa szarlotka

NAPOJE
Woda mineralna bez limitu
Kawa/herbata bez limitu

59 zł/os

Menu III
ZUPA
Aromatyczny krem pomidorowy
DANIE GŁÓWNE
Filet drobiowy faszerowany serem i świeżymi pomidorami

Ziemniaki opiekane
Sałatka z pomidorów

DESER opcja serwowana
Lody z owocami, bita śmietana

NAPOJE
Woda mineralna bez limitu
Sok pomarańczowy bez limitu
Kawa/herbata bez limitu

66 zł/os

Menu IV

ZUPA
Krem jarzynowy

DANIE GŁÓWNE
Polędwiczki wieprzowe w sosie musztardowo-miodowym

Pieczone ziemniaki
Mix sałat z pomidorkami i sosem vinegrette
DESER - patery
Ciasto owocowe

NAPOJE
Woda mineralna bez limitu
Sok pomarańczowy bez limitu
Kawa/herbata bez limitu

ZIMNA PŁYTA bufet
Wędliny i kiełbasy - półmiski
Jajka w sosie majonezowym ze szczypiorkiem
Śledzie w oleju
Tradycyjna sałatka jarzynowa
Sałatka a’la grecka
Pieczywo
89 zł/os

Menu dla dzieci

ZUPA
Rosół z makaronem
DANIE GŁÓWNE
Nuggetsy drobiowe
Frytki
Surówka z marchewki
DESER
Pucharek lodowy, owoce, bita śmietana

49 zł/os

Cennik
alkohole/napoje:

W opcji menu I – III sala dostępna dla
Gości do max 3 h.

Wódka Wyborowa 0,5 l – 80 zł

W przypadku menu IV – do 6 h

Wódka Finlandia 0,5 l – 90 zł

Możliwość wynajmu Sali za dodatkową
opłatą ustalaną indywidualnie.

Wino domowe (białe lub czerwone ) 0,75 l
– 65 zł
Karafka wina (białe lub czerwone) 0,5 – 27
zł
Piwo lane Żywiec 0,5 l – 9 zł
Coca-cola, coca-cola zero, fanta, sprite,
kinley 0,25 l – 7 zł

Dodatkowe informacje:
Opłata za własne ciasta – 10 zł/os
Opłata za własny alkohol – 10 zł/os
dorosłej
Bezpłatny parking dla Gości
Bezpłatna szatnia dla Gości
Klimatyzowane sale w pełni zabezpieczone

środkami dezynfekującymi
Sala zabaw dla najmłodszych
Rabat na nocleg 10 % dla Gości

Ilość Gości podawana na dzień przed
planowanym poczęstunkiem.
W przypadku mniejszej ilości Gości
istnieje możliwość zapakowania dań na
wynos (2 zł/opakowanie)

