
 

OFERTA SPOTKANIA ŚWIĄTECZNEGO 
 

Nocleg: 

Pokoje 1-osobowe : 179 zł/pokój/doba 

Pokoje 2-osobowe : 215 zł/pokój/doba 

Pokoje 3-osobowe : 300 zł/pokój/doba 

Wszystkie pokoje z łazienką posiadającą suszarkę, TV, większość jest klimatyzowana 

Śniadanie w formie bufetu wliczone w cenę. Podawane codziennie od 7.00 do 10.00 

Doba hotelowa jest od 14.00 do 11.00 

Parking przy hotelu oraz wi-fi na teranie całego obiektu gratis.  

 

 

ŚWIĄTECZNA KOLACJA: 
 

Zestaw 1 

Przystawka: 

Łazanki z kapustą i grzybami 

Danie główne: 

Dorsz panierowany z ziemniakami i surówką z kapusty kiszonej 

Deser: 

Ciasto orzechowe 

Napoje: 

kompot z suszonych owoców, woda z cytryną, kawa/ herbata 

Cena za osobę wynosi 75zł. 

 



 

Zestaw 2 

Przystawka: 

Roladka z łososia wędzonego z serkiem chrzanowym 

Zupa: 

Zupa grzybowa z łazankami 

Danie główne: 

Sandacz saute podany z puree chrzanowym i warzywami grillowanymi. 

Deser: 

Szarlotka na ciepło posypana cynamonem podana z lodami waniliowymi 

Napoje: 

kompot z suszonych owoców, woda z cytryną, kawa/ herbata 

Cena za osobę wynosi 85zł. 

 

Zestaw wegetariański 

Przystawka: 

Carpaccio z buraka 

Zupa: 

Zupa grzybowa z łazankami 

Danie główne: 

Kaszotto z grzybami 

Deser: 

Jabłko zapiekane z miodem i cynamonem, posypane orzechami 

Napoje: 

kompot z suszonych owoców 

kawa (dostępne mleko roślinne) herbata 

woda w dzbankach z cytryną 

soki owocowe (2 rodzaje) podane w karafkach 

 



 

Dodatkowo można zamówić: 

• ZIMNA PŁYTA (35zł/ 1os.) 

Tartaletki z pastą z tuńczyka, śledzie (2 rodzaje), sałatka jarzynowa, ryba po grecku, paszteciki 

z kapustą i grzybami, kutia, pasztet z żurawiną, deska serów i wędlin 

pieczywo i masło 

 

OPEN BAR SOFT 

Cena za osobę do 4 godzin 49 zł | Cena za osobę do 8 godzin 69 zł 

Napoje owocowe: pomarańcza, jabłko 

Napoje gazowane: Coca Cola, Coca Cola Zero, Fanta, Sprite 

Woda mineralna gazowana i niegazowana 

Kawa z ekspresu ze świeżo mielonych ziaren (dostępne mleko roślinne oraz bez laktozy)  

Herbata  

 

OPEN BAR SILVER 

Cena za osobę do 4 godzin 89 zł | Cena za osobę do 8 godzin 119 zł 

Napoje owocowe: pomarańcza, jabłko 

Napoje gazowane: Coca Cola, Coca Cola Zero, Fanta, Sprite 

Woda mineralna gazowana i niegazowana 

Kawa z ekspresu ze świeżo mielonych ziaren (dostępne mleko roślinne oraz bez laktozy)  

Herbata 

Piwo butelkowe Tyskie 

Piwo bezalkoholowe  

Wino wytrawne białe i czerwone 

Wódka: Bols, Wyborowa 

 

 

 



 

OPEN BAR GOLD 

Cena za osobę do 4 godzin 129 zł | Cena za osobę do 8 godzin 149 zł 

Napoje owocowe: pomarańcza, jabłko 

Napoje gazowane: Coca Cola, Coca Cola Zero, Fanta, Sprite, Tonic 

Woda mineralna gazowana i niegazowana 

Kawa z ekspresu ze świeżo mielonych ziaren (dostępne mleko roślinne oraz bez laktozy)  

Herbata 

Piwo butelkowe Tyskie, Lech, Książęce, Wawelskie 

Piwo bezalkoholowe  

Wino wytrawne białe i czerwone 

Wódka: Bols, Wyborowa 

Whisky: Jack Daniels 

Martini: Bianco, Rosso 

Gin: Gordon’s, Seagrams 

Tequila: Olmeca, Souza 

  

  

  

Zapraszam do kontaktu,  

Dominika Juszczyk  

Manager Gastronomii  

Tel.: +48 797 340 470, e- mail: djuszczyk@hotelcity.pl  

Hotel City SM Business & SPA  

Ul. Gajowa 16, 30-426 Kraków   


