
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imprezy firmowe w Chochołowym Dworze  
w terminie styczeń - marzec 2020 roku już od 100 zł  

Cena pakietu: 
 

I. 100 zł / osoba  
(zupa, danie główne, deser, zimny bufet, danie gorące, napoje zimne i gorące) 
Dla grup powyżej 100 osób – drink powitalny lub beczka piwa GRATIS 
 

II. 130 zł / osoba  
(lampka wina musującego, przystawka, zupa, danie główne, deser, zimny bufet,  
I danie ciepłe, napoje zimne i gorące) 
Dla grup powyżej 100 osób –  II danie gorące GRATIS  

 
Ponadto w pakiecie: 

obsługa kelnerska 
wynajem sali i szatni 

scena z rampą na oświetlenie sceniczne 
dekoracje świetlne (kolorowe oświetlenie ledowe oraz drzewa rozświetlające) 

dekoracja stołów i bufetów 
ścianka do zdjęć oraz zabawne akcesoria 

rzutnik i ekran do dyspozycji (możliwość prezentacji zdjęć, filmów) 
koncesjonowana ochrona 

monitorowany parking 
 

Menu I  
Zupa 

Krem pomidorowy z kwaśną śmietaną i lanymi kluseczkami  
Danie główne 

Wolno pieczone roladki ze schabu z borowikami i tymiankiem na sosie z czerwonego wina, 
ziemniaki opiekane z morską solą, fasolka szparagowa z boczkiem  

Deser  
Panna cotta kawowa z musem malinowych 



 

 
 

Zimny bufet  
Patery staropolskich wędlin 
Półmiski mięs pieczonych  

Wykwintny pasztet z żurawiną  
Sałatka z selera naciowego z kurczakiem  

Pieczywo /wiejskie, ciemne, ciabatta/ 
Sałatka porowa z jajkiem  

Tarta ze szpinakiem, serem feta i oliwkami  
Paluchy grissini 

Deska serów z bakaliami  
Danie gorące 

Barszcz czerwony z krokietem  
Napoje  

Kawa, herbata 
Woda mineralna0,4l 

Sok owocowy 0,2l  
100 zł / osoba   

 
Menu II  

Lampka wina musującego na powitanie  
Przystawka  

Mozzarella z szynką parmeńską i oliwkami  
Zupa  

Delikatna zupa cebulowa z parmezanem  
Danie główne  

Pierś z pulardy faszerowana szpinakiem i owinięta szynką parmeńską w sosie z białego wina  
z ziemniaczanym puree z szalotką, bukiet warzyw gotowanych na parze 

Deser  
Tarta cytrynowa z bezą  

Zimny bufet  
Patery staropolskich wędlin  
Półmiski mięs pieczonych  

Wykwintny pasztet z żurawiną  
Foccacia z solą morską  

Deska serów z bakaliami  
Pieczywo /wiejskie, ciemne, ciabatta/ 
Sałatka śledziowa z jajkiem i jabłkiem  

Sałatka porowa z kurczakiem  
Tarta ze szpinakiem, serem feta i oliwkami  

Danie gorące 
Zupa gulaszowa 

Napoje  
Kawa, herbata 

Woda mineralna0,4l 
Sok owocowy 0,2l  

130 zł / osoba   


