
OFERTA NA 
ORGANIZACJE  PRZYJĘCIA

HOTEL VERDE****
ul .  kosza l ińska  1 ,  76-031 Mśc ice

te l .  607-900-260 e-mai l :  hote l@verde .p l
www.verde .p l



IMPREZY I EVENTY

W CENIE OTRZYMUJĄ PAŃSTWO:
- Klimatyzowaną salę dopasowaną do planowanej liczby
gości z uzgodnionym ustawieniem
- Standardową dekorację stołów, krzeseł oraz sali 
- Profesjonalną obsługę podczas trwania przyjęcia
- Bezpłatny parking przed hotelem dla gości 

 

Zorgan izu jemy d la  Państwa wsze lk ie  imprezy  i
uroczystośc i :

imprezy  in tegracy jne ,  imprezy  tematyczne ,
spotkan ia  b iznesowe,  spotkan ia  rodz inne urodz iny ,

imien iny ,  jub i leusze  oraz  inne . . .

Wszystk ie  szczegó ły  możemy usta l i ć  indywidua ln ie ,
dopasowując  o fer tę  do  Państwa potrzeb i  wymagań   

oraz  budżetu .  



MENU 
PROPOZYCJA  I  

OBIAD- serwowany dla każdego*:

Przystawka zimna- do wyboru:
Ptyś wytrawny z łososiem
Pasztet z gęsi z żurawiną podany na chrupiącej
chałce

Zupa- do wyboru:
Krem z pomidorów z prażonymi migdałami
Rosół z gęsi podany z makaronem

Danie główne- do wyboru:
Polędwiczka wieprzowa z sosem kurkowym
Pierś z kurczaka z mozarellą i zielonym pesto

Dodatki do dania głównego- do wyboru:
Ziemniaki gotowane z koperkiem
Ziemniaki opiekane

Bukiet surówek
Sałatka ze świeżych warzyw z sosem winegret

Deser- do wyboru:
Lody z gorącymi malinami
panna cotta z sosem truskawkowym 

Pakiet napoi bezalkoholowych:
wybór kaw i herbat
soki owocowe
woda mineralna 

 

*Dania mogą być również serwowane na półmiskach (dwa
rodzaje mięs i dodatków) - wówczas należy doliczyć

dodatkową opłatę 
 

Na Państwa życzenie możemy również przygotować dania
wegańskie, wegetariańskie i bezglutenowe

CENA OD OSOBY: 150,00 PLN



PROPOZYCJA  I I
OBIAD- serwowany dla każdego*:

Przystawka zimna- do wyboru:
Tatar z łososia i dodatkami podany z grzanką 
Zapiekany w cieście ser hallumi podany z dipem
żurawinowym i śmietanowym

Zupa- do wyboru:
Krem z topinamburu z chipsem z salami
Rosół z gęsi z kluskami lanymi
Krem z palonego kalafiora podany z prażonym
słonecznikiem i chipsem z salami

Danie główne- do wyboru:
Schab w sosie własnym
Rolada z indyka faszerowana szpinakiem z sosem
musztardowo- miodowym
Polędwiczka wieprzowa w sosie kurkowym

Dodatki do dania głównego- do wyboru:
Ziemniaki gotowane z koperkiem
Ziemniaki opiekane

Bukiet surówek
Sałatka ze świeżych warzyw

Deser- do wyboru:
Suflet czekoladowy na gorąco z gałką lodów
Creme brulee z sosem truskawkowym
Mus z białej czekolady i kokosem podany z mango

Przekąski zimne- serwowane na bufecie*:
Półmisek mięs pieczonych oraz wybór pasztetów
Galaretka drobiowo- wieprzowa
Sałatka meksykańska 
Sałaka jarzynowa zawijana w szynkę ze szparagami
Jaja w sosie tatarskim 
Pomidory faszerowane
Caprese z mozarelli i pomidora z pesto 
Śledź w trzech smakac
Krewetki w cieście podane na sałatach
Mini burgery z serem hallumi i karmelizowaną cebulką
Wybór warzyw świeżych sezonowych
Wybór pieczywa
Dipy zimne do dań

Pakiet napoi bezalkoholowych:
wybór kaw i herbat
soki owocowe i woda mineralna 

 

*Dania główne  mogą być również serwowane na
półmiskach (dwa rodzaje mięs i dodatków)- wówczas

należy doliczyć dodatkową opłatę 
 

*Przekąski zimne mogą być serwowane na stołach -
wówczas należy doliczyć dodatkową opłatę 

 

CENA OD OSOBY: 200,00 PLN



OBIAD- serwowany dla każdego*

Przystawka zimna- do wyboru:
Trio past podanych z chrupiącą bagietką
Paluchy drożdżowe z szynką parmeńską na
konfiturze ze szparagów
Mini sałatka z kozim serem

Zupa- do wyboru:
Krem z pieczarek z groszkiem ptysiowym
Rosół z gęsi podany z makaronem
Krem z batatów podany z krewetkami

Danie główne- do wyboru:
Medaliony wieprzowe w sosie
borowikowym
Pierś z kaczki w sosie żurawinowym
Kurczak w sosie koperkowym

Dodatki do dania głównego- do
wyboru:
Ziemniaki gotowane z koperkiem
Ziemniaki opiekane

Bukiet surówek
Sałatka ze świeżych warzyw
Sałata rzymska z orzechami i parmesanem

Deser- do wyboru:
Tiramisu podane w pucharkach
Krem sułtański z malinami
Beza z lemon curd i owocami 

 

Przekąski zimne- serwowane na
bufecie*:
Półmisek mięs pieczonych, kiełbas swojskich
oraz wybór pasztetów
Wybór serów smakowych i kolorowych
Galaretka drobiowo- wieprzowa
Sałatka meksykańska 
Sałaka jarzynowa zawijana w szynkę ze
szparagami
Jaja w sosie tatarskim 
Pomidory faszerowane
Caprese z mozarelli i pomidora z pesto 
Tatar ze śledzia
Krewetki w cieście podane na sałatach
Wybór warzyw świeżych sezonowych
Wybór pieczywa
Dipy zimne do dań

Danie ciepłe- serwowane dla każdego*
(do wyboru):
Zrazy wołowe podane na puree z kalafiora 
Barszcz czerwony podawany z krokietem
Golonka wieprzowa podana z kapustą
zasmażaną i dipami

Pakiet napoi bezalkoholowych:
wybór kaw i herbat
soki owocowe
woda mineralna 

 

PROPOZYCJA  I I I

CENA OD OSOBY: 230,00 PLN

*Dania główne  mogą być również serwowane na półmiskach (dwa rodzaje mięs i dodatków)- wówczas
należy doliczyć dodatkową opłatę 

 
*Przekąski zimne mogą być serwowane na stołach - wówczas należy doliczyć dodatkową opłatę 

 



| DODATKOWO PŁATNE WYROBY CUKIERNICZE
ORAZ OWOCE I

ALKOHOLE

WYBÓR CIAST- domowego wypieku,
wypiekane na miejscu przez naszych szefów

- sernik królewski z kruszonką
- american brownie
- jabłecznik 
- ciasto orzechowe
- malinowa chmurka
- ciasto z truskawkami
- ciasto z białą czekoladą i orzechami pecan
- ciasto z owocami i bezą
-

WYBÓR OWOCÓW ŚWIEŻYCH

TORT OKAZJONALNY 
spersonalizowany tort, do wyboru smak, kolor
oraz napis

SMAK:
- śmietankowo- malinowy
- waniliowo- truskawkowy
- czekoladowo- wiśniowy
- tiramisu z maliną
- śmietankowo- bezowy
- śmietankowo- chałwowy 

ALKOHOLE 
wódka czysta
wino wytrawne białe i czerwone
whysky
piwo

 

Istnieje możliwość wniesienia własnych wyrobów cukierniczych, owoców oraz alkoholu.
Wówczas może zostać naliczona opłata serwisowa.

Na alkohol zakupiony w hotelu udzielany jest rabat w wysokości 50% od
obowiązujących cen w restauracji (tylko pełne butelki). Jeżeli w trakcie trwania

przyjęcia organizatorzy dokonają dodatkowego zakupu alkoholu to będzie on liczony
po cenach obowiązujących w restauracji.

Alkohol oraz inne wyroby zakupiony w hotelu nie podlega zwrotowi.

CENA: 80,00 PLN/ za 1kg

CENA: 30,00 PLN/ za 1kg

CENA: 90,00- 120,00 PLN/ za 1kg



Where we are

TODAY

| ATRAKCJE  DODATKOWE

FONTANNA CZEKOLADOWA- 
Jedno-smakowa lub Dwu-smakowa 

Przepyszna płynna czekolada  wokół której
serwowane są krojone  świeże owoce (różne

gatunki), a do tego mnóstwo kruchych i
słodkich przekąsek.

 

STÓŁ SEROWY
Dla miłośników sera przygotowaliśmy

specjalny stół, na którym znajdą Państwo
różne gatunki sera, a do tego dodatki takie jak

krakersy czy owoce.

STÓŁ RYBNY
Stół na którym znajda Państwo ryby tradycyjnie

wędzone, ponadto łosoś marynowany
w koniaku, półmiski ryby po grecku, śledź

podawany w trzech wariantach - w oleju, po
kaszubsku i po węgiersku, wspaniała sałatka z
tuńczykiem, a dla amatorów owoców morza -

krewetki serwowane na ostro.

STÓŁ STAROPOLSKI 
Stół pełen staropolskich  wędlin  i kiełbas, 

swojskiej kaszanki, salcesonu i kabanosów, a 
wśród tego pieczony udziec prosięcy z kością,
którego każdy będzie chciała skosztować. A do

tego smalec, ogórki kiszone, bochen chleba
oraz dodatki.

JEDNOSMAKOWA:
do 50 osób 1000,00 PLN

do 100 osób 1500,00 PLN

DWUSMAKOWA:
do 150 osób- 3000,OO PLN
od 150 osób- 3500,00 PLN

CENA:
do 50 osób- 1500,OO PLN
od 100 osób- 2500,00 PLN
od 100 osób- 4500,00 PLN

CENA:
do 50 osób- 1500,OO PLN
od 100 osób- 2500,00 PLN
od 100 osób- 4500,00 PLN

CENA:
do 50 osób- 1500,OO PLN
od 100 osób- 2500,00 PLN
od 100 osób- 2900,00 PLN



Where we are

TODAY

| ATRAKCJE  DODATKOWE

FOTOBUDKA
Imprezowa gratka dla każdego gościa!

Fotobudka to mobilne studio fotograficzne.
Zapewnia rewelacyjną zabawę, potrafi

rozkręcić każdą imprezę. Z fotobudką nie ma
mowy o nudzie! Dodatkowo po imprezie

zawsze mamy pamiątkę w postaci zdjęcia.

CANDY BAR
Przebój ostatnich lat. Stół, który zachwyci nie

tylko łasuchów, ale także osoby lubiące
nowości. Candy Bar to nic innego jak stół
pełen słodkości w szklanych naczyniach.

Doskonała atrakcja nie tylko dla dzieci, ale i
większych łasuchów.

PIECZONY PROSIAK
Pieczony prosiak nadziewany kaszą i

podawany z barszczem czerwonym serwowany
przez Szefa Kuchni.

MUZEUM AUT ZABYTKOWYCH
Dla wszystkich gości polecamy odwiedzenie

Muzeum Aut Zabytkowych, miejsce które
nacieszy oczy  nie tylko miłośników

motoryzacji z dawnych lat!

CENA:
1200,00 PLN/ do 2 godzin

CENA:
do 50 osób- 900,OO PLN

od 100 osób- 1900,00 PLN
od 100 osób- 2500,00 PLN

CENA:
do 90 osób 1900,00 PLN

CENA:
10,00 PLN/ od osoby 


