AZYL HOTEL & RESTAURACJA & GRILL
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Swietuj z nami wazne

rodzinne wydarzenia

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ
Z NASZYCH USŁUG:
Wyobraź sobie, że świętujesz swój jubileusz w Restauracji Azyl.
Nasi kelnerzy dbają o komfort Twoich Gości, kucharze serwują pomysłowe, smakowite
dania, a Ty - wypoczęty i zrelaksowany - cieszysz się, że możesz poświęcić Gościom swój
czas i uwagę.
To idealny scenariusz, który może się spełnić.
Wystarczy, że do nas zadzwonisz i zarezerwujesz termin.

ATRAKCYJNE
WNĘTRZA

SMACZNA
KUCHNIA

ATRAKCJE
DLA DZIECI

SERDECZNA
OBSŁUGA

Idealne na każdą
uroczystość rodzinną.

Menu dopasowane
do Waszych potrzeb
i gustów Gości.

Ciekawe propozycje
dla małych i dużych

Profesjonalna i zawsze
uśmiechnięta zadba
o każdego Gościa.

W ofercie:
> jeśli cenisz tradycyjną kuchnię to wybierz klasyczny
wariant imprezy
> jeśli chcesz Gości czymś zaskoczyć wybierz wariant
sympatyczny i wyjątkowy

W każdym przypadku dostajesz od nas:
> menu skomponowane specjalnie dla Ciebie
z uwzględnieniem posiłków dla wegetarian, wegan
i osób ze specjalną dietą
> profesjonalną i miłą obsługę
> kącik dla dzieci
> pokój dla mamy z dzieckiem
> obszerny i bezpłatny parking
> miejsce do spacerów i wypoczynku na świeżym powietrzu

WWW.HOTELAZYL.WROCLAW.PL

DLACZEGO
WARTO:
jedyne Twoje zadanie to rezerwacja
terminu
nie tracisz czasu na zakupy i
przygotowania przyjęcia
zrelaksowany i wypoczęty masz czas
dla swoich Gości
po przyjęciu nie martwisz się
sprzątaniem
możesz liczyć na profesjonalne
doradztwo

Idealne rozwiązanie na przyjęcie do 3 godzin z tradycyjnym menu

PAKIET KLASYCZNY
w cenie 84 zł
Zupa
Tradycyjny rosół z makaronem
Danie główne
Tradycyjny kotlet schabowy
Pieczeń z karkówki w sosie pieczeniowym
Dodatki
Ziemniaki z masłem i koperkiem
Ziemniaki opiekane
Surówki
Bukiet surówek
Deser
Szarlotka na ciepło z gałką lodów i bitą śmietaną
Napoje
Soki owocowe 300 ml
Woda mineralna 300 ml
Bufet ciepły - Kawa i Herbata

WWW.HOTELAZYL.WROCLAW.PL
MASZ PYTANIA ZADZWOŃ +48 530 905 256

WYBIERZ
DODATKOWO:
tort okolicznościowy lub tort
lodowy
zakąski zimne
alkohole
animacje dla dzieci
Azylową FOTOPAMIĄTKĘ:
10 zdjęć Instax wraz z
albumem foto w cenie 300 zł

DOSTAJESZ
GRATIS:
strefa zabaw dla dzieci w
różnym wieku
bezpłatne miejsca
parkingowe
strefa WiFi
pokój dla mamy z dzieckiem

Idealny na dłuższe rodzinne imprezy - od 3 do 5 godzin,
z eleganckimi dekoracjami stołów

PAKIET SYMPATYCZNY I
w cenie 105 zł
Danie główne
Pierś z kurczaka panierowana w migdałach
Zraziki wieprzowe zawijane
w sosie ogórkowo-koperkowym
Dodatki
Ziemniaki z masłem i koperkiem
Kluski śląskie
Bukiet surówek
Zakąski
Półmiski mięs z azylowej wędzarni
Tace serów garnierowanych orzechami
i winogronem z żurawiną
Sałatka z grillowanym kurczakiem
Sałatka z panierowanym serem camembert
i grillowaną gruszką
Sakiewki z ciasta francuskiego z pieczarkami i serem
Pieczywo i masło
Napoje
Soki owocowe 400 ml
Woda mineralna 400 ml
Bufet ciepły - Kawa i Herbata
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WYBIERZ
DODATKOWO:
tort okolicznościowy lub tort
lodowy
pyszne, smakowe lemoniady
popcorn dla dzieci
zabawę z animatorem
dmuchany zamek dla maluchów
candy bar
Azylową FOTOPAMIĄTKĘ w
specjalnej cenie 50 zł
bufet wiejski lub bufet sushi

DOSTAJESZ
GRATIS:
odświętny wystrój stołów z
kwiatami oraz świecami
bezpłatne miejsca parkingowe
strefę WiFi
kącik z zabawkami dla dzieci
dedykowany do przyjęcia
pokój dla mamy z dzieckiem

Idealny na dłuższe rodzinne imprezy - od 3 do 5 godzin,
z eleganckimi dekoracjami stołów

PAKIET SYMPATYCZNY II
w cenie 135 zł
Zupy
Krem z kurek na białym winie
Danie główne
Zraziki wieprzowe w sosie pieczeniowym
Filet z indyka ze szpinakiem i pestkami dyni
Pierś z kurczaka po parysku
Dodatki
Ziemniaki z masłem i koperkiem
Kluski śląskie
Pieczone ziemniaki aromatyzowane pomidorem i oregano
Bukiet surówek
Deser
Fondant czekoladowy z lodami bananowymi i malibu
Zakąski
Półmiski mięs z azylowej wędzarni
Fresh Rolls z grillowanym kurczakiem, serem gorgonzola
i roszponką
Sałatka amerykańska z kukurydzą, pomidorami,
chrupiącym kurczakiem, prażoną cebulą i sosem BBQ
Śledzik z oliwkami i selerem naciowym
Galaretka drobiowa
Pieczywo i masło
YM
Napoje
Soki owocowe 500 ml
Woda mineralna 400 ml
Napoje gazowane 500 ml
Bufet ciepły - kawa i herbata
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WYBIERZ
DODATKOWO:
tort okolicznościowy lub tort
lodowy
pyszne, smakowe lemoniady
popcorn dla dzieci
zabawę z animatorem
dmuchany zamek dla maluchów
candy bar
bufet wiejski lub bufet sushi

DOSTAJESZ
GRATIS:
odświętny wystrój stołów z
kwiatami oraz świecami
Azylową FOTOPAMIĄTKĘ o
wartości 300 zł
strefę WiFi
bezpłatne miejsca parkingowe
pokój dla mamy z dzieckiem
kącik z zabawkami dla
dzieci dedykowany do przyjęcia
piłkarzyki

Dopasowany na dłuższe przyjęcia z możliwością wyboru sali
i odświętnym wystrojem sali świeżymi kwiatami i świecami

PAKIET WYJĄTKOWY
w cenie 159 zł
Zupy
Krem z pieczonego buraka, kozim serem i konfiturą
z czerwonej cebuli
Danie główne
Kurczak grillowany w sosie miodowo-musztardowym
z orzechami
Polędwiczka wieprzowa faszerowana lazurem i świeżym
tymiankiem
Dodatki
Kluseczki gnocchi z palonym masłem
Ziemniaki z solą morską i rozmarynem
Pieczone ziemniaki aromatyzowane pomidorem i oregano
Sałaty zielone: roszponka, rukola, szpinak
Deser
Tort okolicznościowy
Zakąski
Półmiski mięs z azylowej wędzarni
Sałatka ze szlachetnymi serami i marynowanym arbuzem
Sałatka z pieczonym łososiem jajkiem i kaparami
Fileciki z kurczaka przekładane ananasem
Fresh Rolls z grillowanym kurczakiem, serem gorgonzola
i roszponką
Rożki z szynki pieczonej na ogniu z chrzanowym dipem
Pieczywo i masło
Dodatkowe danie ciepłe
Zupa gulaszowa z pieczywem
Napoje
Soki owocowe b/o
Woda mineralna b/o
Napoje gazowane b/o
Bufet ciepły - Kawa i Herbata
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WYBIERZ
DODATKOWO:
bufet wiejski lub bufet sushi
pyszne, smakowe lemoniadę
zabawę z animatorem
sesję fotograficzną z
profesjonalnym fotografem
candy bar
karafkę wina białego lub
czerwonego w specjalnej cenie
30 zł/karafka

DOSTAJESZ
GRATIS:
spersonalizowany tort
okolicznościowy
odświętny wystrój stołów z
kwiatami oraz świecami
azylową FOTOPAMIĄTKĘ o
wartości 300 zł - aż 20 zdjęć w
pakiecie
bezpłatne miejsca parkingowe
strefę WIFI
pokój dla mamy z dzieckiem
kącik z zabawkami dla
dzieci dedykowany do przyjęcia
piłkarzyki
zamek dmuchany dla maluchów
w ogrodzie

JUBILEUSZ W AZYLU TO DOBRZE
ZORGANIZOWANA IMPREZA

U NAS DOSTANIESZ:

Atrakcyjne
wnętrza

Urokliwe
dekoracje

Smaczne jedzenie

Serdeczna
obsługa

Komfortowe
noclegi

Piękny o każdej
porze ogród

Pokój dla mamy
z dzieckiem

Atrakcje dla dzieci

SPRAWDŹ WOLNY TERMIN!
SKONTAKTUJ SIĘ Z DZIAŁEM SPRZEDAŻY:
+ 48 530 905 256

k.garncarek@hotelazyl.wroclaw.pl
imprezy@hotelazyl.wroclaw.pl

Opinie o naszej pracy i zorganizowanych przyjęciach znajdziesz na:

WWW.HOTELAZYL.WROCLAW.PL

