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Szanowni Państwo, 

 

Bardzo dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą.  

Od wielu lat zajmujemy się organizacją przyjęć okolicznościowych. Zawsze                   
na pierwszym miejscu stawiamy oczekiwania naszych gości, tak aby współtworząc 
to ważne wydarzenie zostały zaspokojone wszystkie potrzeby. Słuchamy                      
ale i podpowiadamy najlepsze możliwe rozwiązania. 

 

Do dyspozycji mamy trzy piękne, jasne i klimatyzowane sale 

~ Sala Kolumnowa, która mieści od 80 do 200 osób. 

~ Sala Barowa, mieszcząca 50 osób z  widokiem na piękny ogród. 

~ Sala Bilardowa przeznaczona na przyjęcia kameralne do 30 osób z wyjściem 
do ogrodu. 

 

Posiadamy 7 pokoi przewidzianych dla max. 24 osób. 

 

Jesteśmy w pełni skoncentrowani na zapewnieniu najwyższej jakości obsługi. 
Naszym największym atutem jest doskonałe menu, które można skomponować 
samodzielnie lub wybrać gotową propozycję. Bez względu na to, jaka forma 
serwisu zostanie wybrana, zapewniamy, że dania zostaną przygotowane                        
z najwyższej jakości składników, zaskoczą formą, autorskimi przepisami                         
i kreatywnym połączeniem smaków. 

 

Zapraszamy do kontaktu z Managerem obiektu, który przedstawi Państwu  

szczegóły oferty. 

 

Tel.: +48 690 800 657 

e-mail: rezerwacje@salarembertow.pl 
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KONSOLACJA W SALI REMBERTÓW 

Menu w cenie 80 zł/osoba 
Minimalna liczba uczestników 20 osób 

 

DANIA SERWOWANE 

 

Zupa (do wyboru) 

~ Rosół polski z warzywami i kluseczkami lub krem z pomidorów 

Danie główne 

~ Medaliony z indyka zapiekane z mozzarellą i pomidorami, ziemniaki z wody, 
surówka 

Deser 

~ Wybór ciast szefa kuchni (wstawiane w stoły na półmiskach po obiedzie) 

Napoje zimne 

~ Soki owocowe 100%, woda mineralna z cytryną 

Napoje gorące 

~ Kawa z ekspresu (espresso, cappuccino, latte itp.), wybór herbat 

Sprzęt i usługi zawarte w cenie przyjęcia 

~ Profesjonalna obsługa kelnerska 

~ Nakrycie i zastawa stołowa 

~ Brak opłaty korkowej 

~ Profesjonalne ekspresy do kawy 

~ Parking dla gości 

~ Szatnia 

~ Dostęp do ogrodu 

 

 


