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- możliwość organizacji przyjęcia w jednej ze stylowych sal na 

terenie kompleksu 

- profesjonalny serwis podczas przyjęcia 

- specjalne menu skomponowane przez Szefa Kuchni 

- opieka profesjonalnego koordynatora 

- ponad 15 lat doświadczenia w organizacji przyjęć 

- możliwość zarezerwowania noclegu w stylowym, 

komfortowym pokoju w Pałacu*** lub Rezydencji****  

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą

Świąteczne spotkania firmowe 

w Dębowym to:

Kontakt: Magdalena Smaga 

tel. 731 117 171 

e-mail magdalena.smaga@hoteldebowy.pl
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Aperitif: Wino grzane z pomarańczą 

Przystawka: Pierogi z kapustą i grzybami podane z omastą 
Zupa: Świąteczny barszcz z uszkami 

Danie główne: Strudel z łososia w sosie z białego wina z warzywami gotowanymi 
Deser: Domowy piernik podany z musem śliwkowo-cynamonowym 

Napoje bez limitu: Kawa, herbata, woda mineralna 

Aperitif: Wino grzane z pomarańczą 
Amuse bouche: Wędzony karp podany na grzance z konfiturą z czerwonej cebuli 

Przystawka : Pierogi z kapustą i grzybami podane z omastą 
Zupa: Krem borowikowy z musem chrzanowym 

Danie główne: Dorsz w sosie śliwkowo-korzennym podany na grillowanych warzywach 
Deser: Sernik z polewą chałową 

Bufet zimny: Sałatka jarzynowa, domowy pasztet z grzybami, ryba po grecku, jajka 
 z majonezem i prażonym boczkiem, śledzie po kaszubsku 

Napoje bez limitu: Kawa, herbata, kompot z suszonych owoców   

Aperitif: Wino grzane z pomarańczą 
Amuse bouche: Wędzony karp podany na grzance korzennej z konfiturą z czerwonej

cebuli 
Przystawka: Kulebiak w cieście drożdżowym 

Zupa: Barszcz z uszkami 
Danie główne: Strudel z łososia w sosie z białego wina z kawiorem i warzywami 

Deser: Królewicz miodowy z musem malinowym 
Bufet zimny: Sałatka jarzynowa, karp po żydowsku, półmisek mięs wędzonych z domowej

wędzarni, sałatka żydowska, wybór śledzi, ryba po grecku, pasztet z grzybami, sałatka  
z wędzonym pstrągiem i podpłomykiem 

Dania na ciepło serwowane podczas spotkania: Świąteczny bigos 
Napoje bez limitu: Kompot z suszu, herbata, kawa, woda mineralna 

ZESTAW PIERWSZY 85 zł/os.

ZESTAW DRUGI 125 zł/os.

ZESTAW TRZECI 165 zł/os. 
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STANDARD 
Soki owocowe 

Coca-cola, Fanta, Sprite, woda 
45,00 zł / osoba 

 
 

PREMIUM 
Wódka 

Wino białe 
Wino czerwone 

Piwo Tyskie (beczkowe) 
Soki owocowe 

Coca-cola, Fanta, Sprite, woda 
90,00 zł / osoba  

DE LUXE 
Wódka  

Soki owocowe 
 Coca-cola, Fanta, Sprite, woda 

70,00 zł / osoba  
 

PRESTIGE 
Wódka  

Wino białe 
Wino czerwone 

Whisky 
Soki owocowe 

Coca-cola, Fanta, Sprite, woda 
120,00 zł / osoba 

Istnieje możliwość zorganizowania specjalnych atrakcji, które uświetnią przyjęcie: 
 

 - świąteczny rytuał saunowy w Apiforium 
- występ magika lub mentalisty 

- występ lokalnego muzyka 
- wspólne kolędowanie 

- kasyno 
oraz wiele więcej!

NAPOJE W FORMIE OPEN BARU

Zaskocz swoich pracowników

nielimitowana konsumpcja podczas trwania spotkania


