Nasza SALA KONFERENCYJNA umożliwia zorganizowanie szkoleń i konferencji dla grup do 36 osób.
Oferujemy Państwu do dyspozycji następujące wyposażenie sali:







Rzutnik multimedialny
Ekran
Bezprzewodowy dostęp do internetu
Mikrofon oraz głośniki
Klimatyzację
Ustawienie krzeseł – restauracyjne (do 36 osób) / szkolne (do 18 osób)

Koszt wynajęcia sali wynosi 60 złotych za godzinę. Dodatkowo proponujemy Państwu serwis kawowy
oraz obiadowy.

SERWIS KAWOWY
Rodzaj pakietu

Jednorazowy

Uzupełniany

12 zł/os

26 zł/os

14 zł/os

30 zł/os

26 zł/os

42 zł/os

Pakiet I

kawa, herbata, woda, kruche ciasteczka

Pakiet II

Zestaw I + soki

Pakiet III

Zestaw II + kanapki (2 sztuki na osobę)

SERWIS OBIADOWY
Rodzaj pakietu
Pakiet I

Dania główne + Dodatki

Pakiet II

Zupa + Dania główne + Dodatki

Pakiet III

Zupa + Dania główne + Dodatki + Deser

Cena
35 zł/os
40 zł/os
45 zł/os

W ramach serwisu obiadowego specjalnie przygotowaliśmy trzy idealnie skomponowane zestawy.
Każdy z pakietów można wybrać w wersji kompletnej, samych dań głównych, bądź dań głównych
poprzedzonych zupami.

ZESTAW NR 1
ZUPY

DANIE GŁÓWNE

DODATKI
DESERY

Zupa tęczowa
Zupa kwaśno-pikantna
Filet z kurczaka w sosie słodko-kwaśnym
Polędwica wieprzowa z grzybami MUN
Ostra wołowina z zieloną fasolką szparagową, papryką i czosnkiem
Bakłażan w cieście z sosem imbirowo-czosnkowym
Chrupiąca kaczka w sosie sojowym z czosnkiem
Ryż smażony po kantońsku
Makaron pszenny smażony po pekińsku
Smażone ananasy w cieście
Smażone banany w kokosie

ZESTAW NR 2
ZUPY

DANIE GŁÓWNE

DODATKI
DESERY

Zupa grzybowa
Zupa pieprzowa
Filet z kurczaka w sosie mandarynkowym
Polędwica wieprzowa w pikantnym sosie czosnkowym
"Tie-Pan" Gorący półmisek trzech mięs
Brokuły w cieście
Średnie słodko-ostre krewetki z papryką i orzechami nerkowca
Makaron sojowy smażony po szanghajsku
Zestaw surówek
Smażone jabłka w cieście
Pączki ryżowe

ZESTAW NR 3
ZUPY

DANIE GŁÓWNE

DODATKI
DESERY

Zupa Won-Ton
Ostra zupa z zielonego curry
Filet z kurczaka w sosie sojowym z warzywami
Polędwica wieprzowa w sosie miodowym
Łosoś w cieście zapiekany z wieprzowiną, cebulą i papryką
Warzywa chińskie po pekińsku
Cielęcina "He czuen" w ostrym sosie czosnkowym
Ryż gotowany
Makaron sojowy smażony po szanghajsku
Smażone banany w cieście
Pączki ryżowe

