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CATERING HOTELU SYLWIACATERING HOTELU SYLWIACATERING HOTELU SYLWIACATERING HOTELU SYLWIA  to kompleksowa obsługa 
gastronomiczna, która zapewni Państwu oprawę kulinarną małych spotkań 
biznesowych, jak również dużych wysublimowanych bankietów. 

 

Od urodzinowego bankietu, poprzez firmowe spotkanie od pomysłu do 
realizacji - gwarantujemy pełną satysfakcję! Jakość, kreatywność i elastyczność 
w połączeniu z przyjazną i profesjonalną obsługą to tajemnica naszego sukcesu. 

W dowolnym miejscu i o każdej porzW dowolnym miejscu i o każdej porzW dowolnym miejscu i o każdej porzW dowolnym miejscu i o każdej porze e e e zorganizujemy dla Państwa idealne zorganizujemy dla Państwa idealne zorganizujemy dla Państwa idealne zorganizujemy dla Państwa idealne 
przyjęcie.przyjęcie.przyjęcie.przyjęcie.    

Niezależnie, czy planowane jest kameralne spotkanie, czy też ogromna 
impreza - zwróćcie się Państwo do nas. Zorganizujemy i dostarczymy wszystko 
- od pysznych dań po wystrój i rozrywkę. Bogate menu RestaRestaRestaRestauracji Sylwiauracji Sylwiauracji Sylwiauracji Sylwia  
może zagościć na Państwa stole. 

Zarówno w budynku, jak i na otwartej przestrzeni, bez względu na 
odległość i czas, zawsze dostosujemy się do Państwa potrzeb i zapewnimy 
doskonałą kuchnię, napoje, profesjonalną obsługę, dekoracje, wyposażenie oraz 
transport. 

Serdecznie zapraszam do skorzystania z naszej ofertySerdecznie zapraszam do skorzystania z naszej ofertySerdecznie zapraszam do skorzystania z naszej ofertySerdecznie zapraszam do skorzystania z naszej oferty    

Elżbieta SzrajberElżbieta SzrajberElżbieta SzrajberElżbieta Szrajber    

Manager Hotelu Sylwia Manager Hotelu Sylwia Manager Hotelu Sylwia Manager Hotelu Sylwia     

Mobile: +48Mobile: +48Mobile: +48Mobile: +48    698698698698    892 892 892 892 193193193193    
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Bufet kawowy Bufet kawowy Bufet kawowy Bufet kawowy     

    

Zestaw I Zestaw I Zestaw I Zestaw I ––––    10,00 na osobę10,00 na osobę10,00 na osobę10,00 na osobę    

• Kawa 

• Herbata  

• Sok owocowy 

• Woda mineralna niegazowana z miętą i cytryną 

 

Zestaw II Zestaw II Zestaw II Zestaw II ––––    15,00 zł na osobę15,00 zł na osobę15,00 zł na osobę15,00 zł na osobę    

• Kawa 

• Herbata  

• Sok owocowy 

• Woda mineralna niegazowana z miętą i cytryną 

• Drobne ciasteczka  

    

Zestaw I Zestaw I Zestaw I Zestaw I ––––    25,00 na osobę25,00 na osobę25,00 na osobę25,00 na osobę    

• Kawa 

• Herbata  

• Sok owocowy 

• Woda mineralna niegazowana z miętą i cytryną 

• Drobne ciasteczka 

• Kanapki dekoracyjne  
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PropozycPropozycPropozycPropozycja zakąskowa ja zakąskowa ja zakąskowa ja zakąskowa przygotowana na 80 osóbprzygotowana na 80 osóbprzygotowana na 80 osóbprzygotowana na 80 osób    

 

Bufet zakąskowy Bufet zakąskowy Bufet zakąskowy Bufet zakąskowy podany w formie stołu szwedzkiegopodany w formie stołu szwedzkiegopodany w formie stołu szwedzkiegopodany w formie stołu szwedzkiego            

Kanapki dekoracyjne      40 porcji 

Koreczki tradycyjne      30 porcji 

Brokuł w aromatycznym naleśniku    15 porcji 

Jajka faszerowane      25 porcji 

Terrina z wędzonego łososia z musem z pstrąga    25 porcji 

Łosoś w aromatycznym naleśniku     10 porcji 

Roladki z szynki z nadzieniem chrzanowo-czosnkowym  25 porcji 

Tymbaliki z drobiu (MNIEJSZE)    30 porcji 

Śliwki i morele w boczku      20 porcji 

Pieczarki zapiekane       20 porcji 

Roladki z szynki ze szparagiem     15 porcji 

Rożki z salami nadziewane serkiem ziołowym    20 porcji 

Łódeczki z cykorii faszerowane sałatką szkocką   15 porcji  

Półmisek mięs pieczystych Półmisek mięs pieczystych Półmisek mięs pieczystych Półmisek mięs pieczystych             

Pasztet wieprzowy pieczony z sosem tatarskim i żurawinowym  15 porcji 

Rolada z boczku       15 porcji  

Karczek pieczony w ziołach      15 porcji  

Pieczywo mieszane + bagietki zapiekane    30 porcji 
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Na ciepło w kociołku podany na stole szwedzkim    

Bogracz        60 porcji 

 

 

Koszt naKoszt naKoszt naKoszt na    osobę 6osobę 6osobę 6osobę 60,00 zł0,00 zł0,00 zł0,00 zł    

    

    

    

    

Propozycja zakąskowa przygotowana na 25 osóbPropozycja zakąskowa przygotowana na 25 osóbPropozycja zakąskowa przygotowana na 25 osóbPropozycja zakąskowa przygotowana na 25 osób    

Kanapki dekoracyjne       15 porcji 

Patera serów żółtych       6 porcji 

Jajka faszerowane       8 porcji 

Pieczarki zapiekane      8 porcji 

Śliwki i morele w boczku      8 porcji 

Rożki z salami nadziewane serkiem ziołowym    9 porcji 

Roladki z szynki ze szparagiem      8 porcji 

Roladki z szynki z nadzieniem chrzanowo-czosnkowym   8 porcji 

Terrina z wędzonego łososia z musem z pstrąga   8 porcji 

Masło smakowe (tradycyjne, ziołowe, czosnkowe)   8 porcji 

Pieczywo mieszane       18 porcji 
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Sałatki:Sałatki:Sałatki:Sałatki:            

Sałatka grecka        10 porcji 

Sałatka Caprezze ( ser mozarella, pomidor)   3 porcji 

Sałatka drobiowa z ananasem i prażonym słonecznikiem  10 porcji 

 

Koszt Koszt Koszt Koszt na osobę 4na osobę 4na osobę 4na osobę 40,00 zł0,00 zł0,00 zł0,00 zł    

    

W swej ofW swej ofW swej ofW swej ofercie posiadamy również możliwość indywidualnego doboru menu.ercie posiadamy również możliwość indywidualnego doboru menu.ercie posiadamy również możliwość indywidualnego doboru menu.ercie posiadamy również możliwość indywidualnego doboru menu.    

W celu zapoznania się z rozszerzoną ofertą proszę o kontaktW celu zapoznania się z rozszerzoną ofertą proszę o kontaktW celu zapoznania się z rozszerzoną ofertą proszę o kontaktW celu zapoznania się z rozszerzoną ofertą proszę o kontakt    mailowymailowymailowymailowy....    

    

W zależności od specyfiki zamówienia serwis w wysokości 15%,20% lub 30 % 
doliczany do wartości ogólnej zamówienia. 

 

Warunki płatnościWarunki płatnościWarunki płatnościWarunki płatności    

Hotel przyjmuje płatności gotówką lub kartą kredytową w dniu spotkania bądź 

przelewem do 7 dni od daty wystawienia faktury. 

W przypadku płatności przelewem prosimy przesłanie stosownych dokumentów 

firmy tj. NIP, REGON, 

KRS oraz podpisane zlecenie przez osobę odpowiedzialną za finanse w firmie. 

Wszystkie ceny przedstawione w ofercie zawierają podatek VAT. 

 


