
Hotel Sympozjum & Spa
Kraków, ul. Kobierzyńska 47

Wesela 2022



Menu podstawowe
 

Kieliszek wina musującego na powitanie
 

Przystawka 
Plastry piersi kaczki na konfiturze wiśniowej 

Roladka z cukinii z serem ricotta i szpinakiem 
Marynowane płatki z kurczaka w occie balsamicznym 

z migdałami
 

Zupa
Rosół domowy z makaronem

Krem z pomidorów z mozzarellą i pesto
Krem z kalafiora z olejem z pestek dyni i prażonymi

migdałami
 

Danie Główne
Tymiankowe polędwiczki wieprzowe z sosem kurkowym,

bukiet warzyw i pieczone ziemniaczki
Grillowania pierś z indyka z suszonymi pomidorami,

pierożkami ze szpinakiem i zestawem surówek
Wolno pieczony schab w sosie pieprzowym, młode

marchewki i puree ziemniaczane.
Pieczona feta w cieście filo z miodem i bukietem warzyw

 
Danie gorące 

Bitki wołowe z kopytkami i kiszonymi warzywami
Kotlet schabowy z puree selerowym i kapustą zasmażaną
Karczek duszony w sosie śliwkowym, gniocchi i miks sałat

 
Kolacja I
Gulasz

Leczo wegetariańskie
Leczo z kiełbasą

Kaszanka wegetariańska z ziemniaczkami i miksem sałat
 

Zimna płyta 
(600 dag/os)

Śledź w chutney z czarnej porzeczki i czerwonej cebuli 
Klasyczna sałatka jarzynowa 

Sałatka grecka 
Tymbaliki drobiowe

Deska serów żółtych i pleśniowych 
Deska wędlin 
Miks pieczywa

 
Napoje

Woda, kawa, herbata, bez ograniczeń
Soki owocowe, 2 l. /os

 



Dodatki

Deser 
( 20 PLN/os)

Ciasto czekoladowe z sosem angielskim
Sernik Wiedeński z sosem malinowym

Szarlotka na ciepło z gałką lodów waniliowych
 

Kolacja II
 (20 PLN/os)

Barszcz z krokietem lub kapuśniakiem
Żurek z kiełbasą

 
Bufet wiejski 

15kg ( 2500 PLN)

Domowe pieczone mięsa i kiełbasy 
Śledź w śmietanie 

Roladki szpinakowe z łososiem
Wędzone ryby

Pasztet wieprzowy z brusznicą i sosem chrzanowym
Smalec domowy
Ogórki kiszone

Marynowane grzyby
Sałatka z burakiem serem kozim i orzechami włoskimi

Twaróg ze szczypiorkiem
Śliwki w boczku
Chleb Wiejski 

 
Napoje

Cola, fanta, sprite 
(5 PLN/ butelka 200 ml)

 

Wino wytrawne bez limitu
Wytrawne białe i czerwone podawane w karafkach 

(29PLN/ os dorosła)
 

 



Cena pakietu podstawowego 210 PLN/os obejmuje:
 

Powitanie chlebem i solą 
Kieliszek wina musującego na powitanie gości

Wybrane menu - po 1 pozycji z przystawki/zupy/dania główne/ 
dania gorące/ kolacja I

Zimną płytę
napoje według opisu

 
Jeden nocleg ze śniadaniami w Apartamencie

 
 
 

Menu dla dzieci do 8 roku życia – 40% zniżki
Menu dla 2 osób z obsługi wesela (np. fotograf, DJ) – 40% zniżki

Degustacja menu GRATIS (2 wybrane dania)
 
 

Dodatkowe informacje

Sympozjum Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Kobierzyńskiej 47, 30-363 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzącego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa –
Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000126679 REGON 356313980, NIP: 677 21 75 091, wysokość kapitału

zakładowego:     4.400.000,00 zł
 

Kraków, ul. Kobierzyńska 47
tel: +48 (12) 261 86 00 mobile: +48 512 090 899  

www.sympozjum.com.pl

Bezzwrotna opłata rezerwacyjna za wynajem sali - 1500 PLN
 

Sala udostępniana jest do godziny 2 w nocy. Każda kolejna godzina 250 PLN

tel:%2B48%20%2812%29%20261%2086%2001
tel:%2B48%C2%A0609%C2%A0409%C2%A0350
http://www.sympozjum.com.pl/

