
Zorganizuj przyjęcie wigilijne
STYLOWO I ZE SMAKIEM

W zabytkowych wnętrzach HOTELU STARA POCZTA

sala restauracyjna 
na wyłączność

wigilie firmowe 
od 10 do 100 Gości

możliwość organizacji 
imprezy tanecznej

opieka Managera 
Gastronomii
i Szefa Kuchni

możliwość dostarczenia 
alkoholi we własnym zakresie –
bez opłat korkowych

noclegi dla Gości 
przyjęcia – 15% rabatu 
od cen cennikowych

przy rezerwacji przyjęcia 
dla min. 45 Gości voucher 
na romantyczną kolację 
dla Dwojga W PREZENCIE!

organizacja prezentów 
dla pracowników firmy



PREZENTY DLA PRACOWNIKÓW 
W FORMIE VOUCHERÓW

Voucher prezentowy do SPA
39 zł/os
1 wejście nielimitowane czasowo do 
wykorzystania do 3 miesięcy od daty zakupu

Voucher prezentowy do RESTAURACJI
49 zł, 199 zł, 299 zł
voucher kwotowy do wykorzystania na usługi 
gastronomiczne HOTELU STARA POCZTA 
do 3 miesięcy od daty zakupu

Voucher prezentowy do HOTELU
399 zł
romantyczny pobyt dla dwojga, 1 doba, 
ze śniadaniem spa i obiadokolacją trzydaniową 
z relaksem na basenie i w spa. 

Do każdego pakietu menu zamówić 
można dodatkowo:

WELCOME DRINK – 15  zł
Alkoholowy zimowy welcome drink na bazie 
przypraw korzennych i cynamonu

PRZYSTAWKA – 19 zł
Carpaccio z łososia lub z półgęska (wędzony indyk)

BUFET Z NAPOJAMI BEZ LIMITU – 25 zł
Soki owocowe
Napoje gazowane
Kawa i herbata
Kompot z suszu
Woda mineralna z cytryną i miętą

BUFET SŁODKOŚCI WIGILIJNYCH – 35  zł
Pierniki
Kutia lub makówki
Kulki marcepanowe
Krem czekoladowy
Kremowe tiramisu
Różnorodne kolorowe szaszłyki owocowe

BUFET PRZEKĄSEK ZIMNYCH – 55  zł
Tortille z łososiem
Vol au vent nadziewane w trzech smakach 
Słupki warzywne z dippem jogurtowym 
Sałatka cezar 
Sałatka jarzynowa
Śledź po warszawsku
Ryba po grecku
Mięsa pieczyste
Mozzarella z suszonym pomidorem
Pieczywo
Masło smakowe

REZERWACJE
      602 501 997
       biznes@stara-poczta.pl

WIGILIA 2021

PAKIET STANDARD – 75 zł /os
ZUPA

Barszcz czerwony z uszkami
DANIE GŁÓWNE

Miruna panierowana, purée ziemniaczane, 
kapusta z grochem
DESER

Szarlotka na gorąco z cynamonem i gałką lodów 
waniliowych
NAPOJE ZIMNE I GORĄCE

Kompot z owoców suszonych – 0,5 l/os
Kawa lub herbata – do deseru

PAKIET PREMIUM – 115 zł /os
ZUPA

Zupa borowikowa z kiszoną kapustą
DANIE GŁÓWNE

Halibut zapiekany z płatkami migdałów 100%
Pierogi z kapustą i grzybami 100%
Filet z indyka z warzywami 50%
Karp saute 50%
Ziemniaki pieczone
Risotto z grzybami
Kapusta z grochem
Ćwikła z chrzanem
Mix sałat
DESER

Kołacze śląskie trzy rodzaje – 3 rodzaje wydane 
na paterach
NAPOJE ZIMNE I GORĄCE

Kompot z owoców suszonych – 0,5 l/os
Kawa lub herbata – do deseru




