Spotkania Świąteczne i Wigilijne
w Hotelu Polanica Resort & Spa
Mając na względzie czas pracy naszych Kontrahentów oferujemy:
• pełne zaangażowanie osobistego opiekuna
• profesjonalizm doświadczonej obsługi hotelu
• elastyczność w dopasowaniu oferty do indywidualnych potrzeb

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu
Dział sprzedaży
rezerwacjegrupowe@hotelpolanica.pl
tel. +48 74 868 07 02

Hotel Polanica Resort&Spa
ul. Górska 2
57 - 320 Polanica - Zdrój
www.hotelpolanica.pl

Spotkania Świąteczne i Wigilijne
w Hotelu Polanica Resort & Spa
W tym magicznym czasie Świąt Bożego Narodzenia
nasz Hotel pragnie zaproponować Państwu
organizację spotkania firmowego wieńczącego rok
w spokojnej i świątecznej atmosferze.
Tradycyjne potrawy oraz starannie dobrany wystrój
sprawią, że spotkanie firmowe nabierze
magicznego klimatu...

Specjalna oferta Wieczerzy Wigilijnej obejmuje:
Uroczystą kolację w świątecznej atmosferze
Wigilijne menu - dania serwowane na półmiskach
oraz zimne przekąski
Świąteczny wystrój
Melodie kolęd w tle
Proponujemy trzy warianty menu

Pomysł na świąteczne
upominki - VOUCHER SPA
Vouchery SPA to doskonały prezent dla pracowników,
kontrahentów, partnerów biznesowych oraz klientów.
Jest to bardzo korzystny sposób na pozapłacowe elementy
wynagradzania pracowników,
finansowane z zakładowych funduszy socjalnych.
Świąteczne bony podarunkowe to idealny prezent dla każdego,
chwila relaksu i wytchnienie od codziennych obowiązków.

Wystarczy określić budżet oraz liczbę pracowników,
a my zadbamy o resztę.

Menu wigilijne
Zupa
(serwowana w wazach- jedna do wyboru)
Wigilijna zupa grzybowa
Barszcz czerwony z pasztecikiem
Dania Główne
(serwowane na półmiskach)
Pieczone dzwonki z karpia w chrzanowej marynacie
Pierogi z kapustą i grzybami
Filet z morszczuka kapskiego w cytrusach
Paszteciki z kapustą i grzybami
Kapusta z grochem
Bigos z wędzonymi śliwkami
Zimne przekąski
(serwowane na półmiskach)
Tatar z łososia z tradycyjnymi dodatkami
Śledzie w dwóch odsłonach
Ryba po grecku
Tradycyjna sałatka jarzynowa
Mięsa pieczyste z hotelowej manufaktury
Pasztet z sosem z żurawiny
Sery podpuszczkowe, wędliny, pieczywo, masło
Świąteczne słodkości
( na bufecie)
Makowiec, sernik, kluski z makiem
Kompot z suszu, kawa, herbata

195 PLN/osoba

Menu wigilijne
Zupa
(serwowana w wazach- jedna do wyboru)
Wigilijna zupa grzybowa
Barszcz czerwony z pasztecikiem
Dania Główne
(serwowane na półmiskach)
Pieczone dzwonki z karpia w chrzanowej marynacie
Pierogi z kapustą i grzybami
Filet z morszczuka kapskiego w cytrusach
Paszteciki z kapustą i grzybami
Kapusta z grochem

Świąteczne słodkości
( na bufecie)
Makowiec, sernik, kluski z makiem
Kompot z suszu, kawa, herbata

145 PLN/osoba

