Grill w Pałac Bielawa hotel|spa|sport

● Altana Grillowa

● Namiot Bankietowy

● Palenisko na ognisko

Pałac Bielawa hotel | spa |sport to miejsce idealne na Grilla. W zaciszu pałacowego parku znajduje się
zabytkowa Altana Grillowa, namiot bankietowy i palenisko. To idealny sposób, aby spędzić urodziny, imieniny
i wiele innych uroczystości i imprez.
CO OFERUJEMY?
ZACISZNE MIEJSCE W CENTRUM MIASTA
Pałacowy Park zapewnia komfort i dyskrecje Twoim gościom, jednocześnie jesteśmy dogodnie położeni w
Centrum Miasta.
MENU SZYTE NA MIARĘ
Dostosujemy się do wszelkich wytycznych tworząc menu dla Ciebie.
NAPOJE
Oferujemy szeroki wybór wszelkich alkoholi uwzględniając piwo z beczki lane na miejscu.
ALTANA GRILLOWA
Zabytkowa zadaszona Altana Grillowa z Grillem, barem i miejscem do tańczenia. Zadaszona cześć altany
grillowej mieści 40 osób. Do altany przylega namiot bankietowy.
NAMIOT BANKIETOWY
Namiot bankietowy mieści 100 osób. Namiot przylega ściśle do altany Grillowej.
PALENISKO
Zorganizujemy prawdziwe ognisko z możliwością pieczenia kiełbasek czy ciasta na patyku.
DODATKOWO:
Zorganizujemy:
• warsztaty taneczne tańców latynoamerykańskich

• salsoteki

• imprezę z D-J-em z możliwością KARAOKE

• sprzęt do Karaoke

• zestaw do gry w Boulle

• stół do piłkarzyków

• glow parties ( imprezy w świetle ultrafioletowym)

• bilard

PREZENT OD PALAC BIELAWA HOTEL|SPA|SPORT
Na każde 10 osób uczestniczących w imprezie, dajemy 1 wejściówkę do strefy basenowo-saunowej, bądź
wejściówkę na siłownię w Pałac Bielawa hotel|spa|sport. Od organizatora zależy, w jaki sposób wykorzysta
wejściówki ( z założeniem, że jedna osoba może skorzystać z maksymalnie dwóch wejściówek).*

PRZYKŁADOWE MENU GRILLOWE
Propozycja nr 1

Marynowany stek z karkówki
Kiełbasa z grilla
Kolorowy szaszłyk drobiowy
Ketchup
Musztarda
Bufet sałatkowy z sezonowymi warzywami
sos winegre
sos chrzanowy
sos tzatziki
Ziemniaczki pieczone w mundurkach w folii
Swojski smalec + ogórki kiszone
Pieczywo mieszane
Masło
Woda/sok owocowy (0,5l/osoba)

Piwa:
• piwo koncernowe (butelka)…………..…..6 zł/ 0,5l
• piwo rzemieślnicze(butelka)………………10 zł/ 0,5l
• piwo lane (0,5l)………………………………….7 zł (0,5l)
• piwo lane (KEG)…………………………………
Wódki:

• Wyborowa……………………………………..… 37zł/0,5l
• Sobieski………………………..……………..…… 36zł/0,5l
• Finlandia…………………………………………….47zł/0,5l

Propozycja nr 2

Marynowany stek z karkówki
Kiełbasa z grilla
Marynowana pierś z kurczaka
Kaszanka z kiszoną kapustką
Ketchup
Musztarda
Bufet sałatkowy z sezonowymi warzywami
sos winegre
sos tzatziki
sos barbecue
Grillowane warzywa
Ziemniaczki w mundurkach w folii
Swojski smalec + ogórki kiszone
Pieczywo mieszane
Masło
Woda/sok owocowy (0,5l/osoba)

Wina
• Luccarelli Chardonnay (białe)………….. 35 zł/ 0,5l
• Don Rey Cabernet Sauvignon (czerw). 35 zł/ 0,5l

Soki i napoje
• Woda mineralna n/gaz……………………….8 zł/ 1 l
• Soki owocowe……………………………………12zł/ 1l
• Napoje gazowane………………………………15zł/ 1 l
• Kawa i herbata bez ograniczeń…………. 10zł/os

PAŁAC BIELAWA hotel|spa|sport to miejsce dla Twojej firmy.
Pozwól nam kompleksowo zorganizować imprezę dla swoich pracowników; gwarantujemy, że będzie to
niezapomniany czas.
Powyższa oferta jest ogólnym zarysem tego, co możemy zrobić dla Twojej firmy; jesteśmy otwarci na wszelkie
propozycje i wskazówki i chętnie stworzymy dopasowaną ofertę do Twoich potrzeb.

* prezent od Pałac Bielawa hotel|spa|sport- warunki
1) Organizator imprezy dostaje w prezencie od Pałac Bielawa hotel|spa|sport jedną wejściówkę do strefy basenowo
saunowej lub siłowni w Pałac Bielawa na kazde pełne 10 osób uczestniczące w imprezie firmowej.
2) Organizator ma prawo rozdysponować wejściówki w sposób, jaki uzna za słuszny, z zastrzeżeniem, · że: jedna osoba może
skorzystać z maksymalnie dwóch wejściówek. Wejściówki są ważne przez trzy miesiące od daty imprezy.
3) Osoba korzystająca z wejściówki zgadza się, aby podać swoje imię i nazwisko przy wykorzystywaniu wejściówki.
4) Osoba korzystająca z wejściówki akceptuje regulamin obowiązujący w Pałac Bielawa hotel|spa|sport.
5) Wejściówki nie łącza się z innymi promocjami, nie są wymienialne na pieniądze, nie podlegają zwrotom oraz zamianom
na jakiekolwiek inne usługi.

Pałac Bielawa hotel|spa|sport
Ul. Piastowska 23; 58-260 Bielawa
 74 645- 59-51
 recepcja@palacbielwa.pl
www.palacbielawa.pl

