


 
Zapewniamy kameralne, a jednocześnie przestronne miejsce na
urządzenie przyjęcia wigilijnego. Dysponujemy także bogatym

zapleczem w postaci wysokiej jakości pokoi hotelowych dla gości
z dalszych zakątków.

 

 



 
• Barszcz czerwony, uszka z grzybami
• Zupa grzybowa z kluseczkami
• Żurek z wędzonym pstrągiem

 

 
Zupa: 

 

 
• Tatar ze śledzia, marynowane kurki, cebula, ogórek,
mus jabłkowy, grzanka 
• Pasztet z ciecierzycy, konfitura z czerwonej cebuli,
sos żurawinowy
• Roladka z łososia wędzonego, serek kremowy,
 gruszka, orzechy

 

 
Przystawka: 

 



 
• Sandacz/ karp smażony na maśle, puree, warzywa pieczone
 chrzanowe, warzywa pieczone, sos z białego wina
• Polędwiczka wieprzowa w sosie borowikowym z kluskami
ziołowymi i burakiem pieczonym
• Mix pierogów wigilijnych (ruskie/ kapusta z grzybami/ pierogi
z soczewica)

 

 
Danie główne: 

 

 
• Piernik z konfiturą z czarnej porzeczki 
i czekoladą 
• Sernik z sosem waniliowym 
• Biały makowiec z kandyzowaną pomarańczą
 i lukrem

 

Deser:

 



 
• Kolacje trzydaniową
• Napoje: kawa, herbata, 
               woda mineralna, 
               soki owocowe, 
               kompot z suszu 

 

 
Co obejmuje cena?

 

 
• Uroczyste przyjęcie według wybranego menu

• Dekoracje stołów (cięte kwiaty, świece, obrusy,
serwety)

• Wynajem klimatyzowanej sali

• Obsługę kelnerską

• Czas trwania przyjęcia jest ograniczony 
do godziny 22:00

• Przedłużenie przyjęcia wiąże się z dodatkową
opłatą

 
99 zł/os

 



 
OPEN BAR - NAPOJE

 

Coca-cola,
Coca-cola zero, Sprite,
Tonik, Fanta

Białe i czerwone

Żywiec

Zestaw I
59 zł/os

Napoje gazowane:

Wino domowe:

Piwo:

 
 

 
Coca-cola,
Coca-cola zero, Sprite,
Tonik, Fanta

Białe i czerwone

Żywiec

Wyborowa

Zestaw II
79 zł/os

Napoje gazowane:

Wino domowe:

Piwo:

Wódka: 

 
 

Coca-cola,
Coca-cola zero, Sprite,
Tonik, Fanta

Białe i czerwone

Żywiec

Wyborowa

Jack Daniel"s

Zestaw III
99 zł/os

Napoje gazowane:

Wino domowe:

Piwo:

Wódka: 

Whiskey:

 



 



 
Uprzejmie informujemy, że powyższa

oferta jest jedynie wstępną propozycją 
i jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie

oraz uwagi. W przypadku pytań, służymy 
pomocą i pozostajemy do dyspozycji.

 
 

W celu składania rezerwacji oraz
organizacji przyjęć okolicznościowych

prosimy  
o kontakt telefoniczny lub mailowy

 

 
gastronomia@hotelascot.pl

+48 12 384 06 08

 

 

 

Serdecznie zapraszamy!

 

ul. Radziwiłłowska 3
31-026 Kraków

 


