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POBYT WIELKANOCNY 2016

Termin: 25-28 marca 2016 r. (3 doby).
Pobyt zaczyna się obiadokolacją 25 marca (Wielki Piątek), a kończy się śniadaniem 28 marca
(Poniedziałek Wielkanocny).
W Poniedziałek Wielkanocny (28 marca) doba hotelowa jest przedłużona do godz. 18:00.

W cenie pobytu:
➢ 3 noclegi,
➢ 3 śniadania w formie bufetu  (w tym 2 ze świątecznymi specjałami Szefa Kuchni),
➢ 3 obiadokolacje (w tym 2 świąteczne),
➢ całodzienny bufet świątecznych ciast domowego wypieku z kawą i herbatą (sobota,

niedziela, poniedziałek),
➢ doba hotelowa przedłużona do godz. 18:00 w dniu wyjazdu,
➢ opłata uzdrowiskowa.

Ceny za pobyt jednej osoby:

Osoba w pokoju 2-osobowym 515 zł

Osoba w pokoju 3-osobowym i studio 4-osobowym 470 zł

Dziecko do 12 roku życia (mniejsze porcje obiadokolacji) 370 zł

Pokój 1-osobowy 615 zł

Dzieci do lat 3 śpiące na łóżku z rodzicami lub w łóżeczku dziecięcym nocują bezpłatnie (bez obiadokolacji)

Szczegółowe menu świąteczne → str.   2
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MENU ŚWIĄTECZNE  

 Piętek 

Obiadokolacja
Przystawka

Sałatka grecka z fetą
Zupa

Francuska cebulowa z oscypkiem i grzankami
Danie główne

Roladki wegetariańskie nadziewane łososiem
i warzywami podane na sosie bazyliowo-korniszonowym

z zestawem surówek
Deser

Jabłko pieczone z sosem karmelowo-cynamonowym
Napoje

Kawa, herbata, sok, woda mineralna

 Sobota 

Obiadokolacja
Przystawka

Sałatka z tortellini i mielonym mięsem drobiowym
podana z proziakiem

Zupa
Krem pieczarkowy z groszkiem ptysiowym

Danie główne
Morszczuk smażony na sosie cytrynowym podany
z bukietem warzyw i surówką z kiszonej kapusty

oraz ćwiartkami ziemniaków
Deser

Semifreddo z sosem borówkowym
Napoje

Lampka wytrawnego wina
(dla dzieci Coca-Cola / Fanta / Sprite / Cappy)

Kawa, herbata, sok, woda mineralna

 Niedziela 

Śniadanie
Specjalności Szefa Kuchni
Świąteczne jaja na 3 sposoby
Rolada z karkówki z papryką

Żeberko pieczone z czosnkiem
Pstrąg faszerowany na sosie koperkowym

Żurek chrzanowy
Sałatka jarzynowa
Chrzan z jajkiem

Obiadokolacja
Przystawka

Tortilla z serem, ogórkiem i czosnkiem
z sosem ziołowym

Zupa
Święconka z jajkiem

Danie główne
Medaliony z polędwiczek wieprzowych z sosem paprykowo-

tymiankowym na miodzie pitnym podane z sałatką
wiosenną i surówką z selera oraz ziemniakami

Deser
Śmietanowiec w towarzystwie sosu z malin na bazie

wermutu
Napoje

Lampka wytrawnego wina
(dla dzieci Coca-Cola / Fanta / Sprite / Cappy)

Kawa, herbata, sok, woda mineralna

 Poniedziałek 

Śniadanie
Specjalności Szefa Kuchni
Jaja faszerowane szpinakiem

Rolada z kurczaka z pieczarkami
Pieczeń rzymska z orzechami
Pieczeń rzymska z papryką

Sałatka wykwintna
Sałatka włoska z tortellini
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