Szanowni Państwo,
Bardzo dziękujemy za zainteresowanie naszą usługą.
Dołożymy wszelkich starań, aby została ona wykonana na najwyższym poziomie.
O jakość i smak proponowanego menu dba zespół profesjonalnych kucharzy pod
kierownictwem szefa kuchni z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem, Wojciecha Plewko.
Rezerwacja w Sali Bankietowej Rembertów to, poza świetnym jedzeniem, dostęp do
zielonego i zacisznego ogródka z placykiem zabaw dla dzieci, doświadczona obsługa
kelnerska, możliwość rezerwacji sali dopasowanej do liczby Państwa gości. Do dyspozycji
oddajemy Państwu parking wewnętrzny oraz szatnię dla gości, istnieje również możliwość
wynajęcia miejsc noclegowych.
Wybierając nasz obiekt mają Państwo możliwość skorzystania z jednej z trzech sal
- Sala Kolumnowa pomieści ponad 250 osób zostawiając miejsce na 100 m2 parkietu
- Sala Barowa mieści 50 osób z dużym Cocktail Barem i wyjściem do ogródka
- Sala Bilardowa przeznaczona dla maksymalnie 30 osób z wyjściem do ogródka
Naszym celem jest, aby byli Państwo w pełni zadowoleni z dokonanego wyboru.

Zapraszamy do kontaktu z Managerem obiektu, który przedstawi Państwu szczegóły oferty.
Tel:690-800-657
e-mail: rezerwacje@SalaRembertow.pl

Studniówka w Sali Bankietowej Rembertów
Przyjęcia powyżej 100 osób / Koszt menu: 180 pln/osoba
Przyjęcia poniżej 100 osób / Koszt menu: wycena indywidualna
Bufet zimny:
Mini pizzole
Kurczak z owocami w galarecie
Kiełbaski pieczone w cieście francuskim
Sałatka hawajska z szynki i ananasa
Sałatka grecka horiatiki z oliwkami, fetą i ziołowymi koftami
Sałatka nicejska z tuńczykiem i jajkiem
Sałatka z grillowanym kurczakiem
Tortille meksykańskie z warzywami i świeżą kolendrą
Chrupiące kąski z dorsza w sosie słodkim chilli
Caprese z pomidorów i mozzarelli w płaszczu z cukinii, skropione sosem
z suszonych pomidorów
Grillowane warzywa na salsie pesto
Naleśniki z wędzonym łososiem i salsą śródziemnomorską
Wybór bułek bankietowych i chlebów wypiekanych na miejscu, masło
Bufet gorący:
Zupa krem z polnych grzybów z grzankami
Rosół z makronem
Filet z łososia z sosem szampańskim z małżami
Chrupiące filety z dorsza na ragout w sosie paprykowym chilli
Tournedos z polędwiczek w szynce parmeńskiej na duszonych borowikach
Pierś faszerowana suszonymi pomidorami serwowana na ratatui warzywnym
Risotto szafranowe z włoskim koprem
Cukinie faszerowane karczochami, warzywami i francuskim selerem
Pieczone młode ziemniaki z rozmarynem
Gnocchi z bazylią i pomidorami
Młode marchewki, kalafior romanessco i bukiet duszonych warzyw w maśle migdałowym

Bufet deserowy:
Ciasto czekoladowe
Domowy sernik
Tradycyjna szarlotka
Ciasto Rafaello
Mini Panna Cotta
Mini Tiramisu
Owoce w cytrusowej galaretce
Sałatka owocowa
Napoje zimne:
( Napoje na stołach bez ograniczeń podczas trwania przyjęcia )
Soki owocowe 100%
Napoje gazowane ( produkt Coca Coli )
Woda mineralna z cytryną
Napoje gorące:
Kawa z ekspresów ( espresso, cappuccino, latte itp.)
Wybór herbat
Sprzęt i dodatkowe usługi zawarte w cenie:
Profesjonalna obsługa kelnerska
Profesjonalna ochrona obiektu
Nakrycie i zastawa stołowa
Pokrowce na krzesła
Profesjonalne ekspresy do kawy
Dostęp do zielonego ogrodu
Parking dla gości
Szatnia
Zadaszona palarnia (na zewnątrz budynku)
Zapewniamy cały obiekt na wyłączność: Salę Kolumnową, oraz przyległe do tej sali,
Salę Barową i Bilardową

Możliwość dodatkowego zamówienia
Stół Wiejski – 15zł/os (minimum na 50 osób)
Stół Rybny – 22zł/os (minimum na 50 osób)
Stół Włoski – 20zł/os (minimum na 50 osób)
Stół Sushi – 35 zł/os (minimum na 50 osób)
Tort od naszego cukiernika w wybranym smaku i kształcie – 80zł/kg
Dekoracje kwiatowe przygotowane przez profesjonalną florystkę
Nagłośnienie, dekoracja świetlna, DJ

