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Świętuj z nami!
WAŻNE WYDARZENIA RODZINNE
AZYL HOTEL & RESTAURACJA & GRILL

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ
Z NASZYCH USŁUG:
Wyobraź sobie, że świętujesz ważne dla Ciebie wydarzenie 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
> miejsce 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 4 godzin z tradycyjnym menu.
Odświętne dekoracje stołów - eleganckie obrusy, świeże kwiaty i
świece.

PAKIET KLASYCZNY
w cenie 99 zł
Zupa
Tradycyjny rosół z makaronem
Danie główne
Tradycyjna pierś z kurczaka panierowana
Schab z grilla w sosie pieczeniowym
Dodatki
Ziemniaki z masłem i koperkiem
Surówki
Bukiet surówek
Deser
Szarlotka na ciepło z gałką lodów i bitą śmietaną
Napoje
Soki owocowe 400 ml
Woda mineralna 400 ml
Kawa i Herbata b/o

WWW.HOTELAZYL.WROCLAW.PL
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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:
dekoracje stołów
strefa zabaw dla dzieci w
różnym wieku
bezpłatne miejsca
parkingowe
strefa WiFi
miejsce dla mamy z
dzieckiem

Idealny na dłuższe rodzinne imprezy - do 4 godzin.
Odświętne dekoracje stołów - eleganckie obrusy, świeże kwiaty
i świece.

PAKIET SYMPATYCZNY I
w cenie 135 zł
Zupa
Tradycyjny rosół z makaronem
Danie główne
Pierś z kurczaka nadziewana pieczarkami
Schab z grilla w sosie pieczeniowym
Dodatki
Ziemniaki z masłem i koperkiem
Kluski śląskie
Bukiet surówek
Zakąski
Półmiski mięs pieczystych
Śledzik z buraczkami i świeżo tartym jabłkiem
Fresh rollls z grillowanym kurczakiem, serem gorgonzola
i roszponką
Tradycyjna sałatka jarzynowa
Sałatka grecka z serem feta, oliwkami i cebulą
Pieczywo i masło
Napoje
Soki owocowe 400 ml
Woda mineralna 400 ml
Kawa i Herbata b/o

Z TYM
PAKIETEM

FOTOPAMIĄTKA
10 zdjęć INSTAX
wraz z albumem
fotograficznym

W SPEC JALN EJ CENI E
50ZŁ
ZAMI AST 300Z Ł
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WYBIERZ
DODATKOWO:
tort okolicznościowy lub tort
lodowy
pyszne, smakowe lemoniady
popcorn dla dzieci
zabawę z animatorem
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
miejsce dla mamy z dzieckiem

Idealny na dłuższe rodzinne imprezy - do 6 godzin.
Odświętne dekoracje stołów - eleganckie obrusy, świeże kwiaty
i świece.

PAKIET SYMPATYCZNY II
w cenie 155 zł
Zupy
Krem z pieczonego buraka, z kozim serem
i konfiturą z czerwonej cebuli
Danie główne
Schab faszerowany warzywami w sosie pomidorowym
Filet z kurczaka ze szpinakiem i pestkami dyni
Zraziki wieprzowe w sosie pieczeniowym
Dodatki
Ziemniaki z masłem i koperkiem
Kluski śląskie
Ziemniaki opiekane
Bukiet surówek
Deser
Fondant czekoladowy z lodami bananowymi i malibu
Zakąski
Półmiski mięs z azylowej wędzarni
Sałatka żydowska
Galaretka drobiowa
Śledzik z buraczkami i świeżo tartym jabłkiem
Sałatka z rukoli z pomidorami, słonecznikiem i dipem
bazyliowym
Sałatka z serem mozzarella, suszonymi pomidorami
i perełkowym makaronem
Tortille z kurczakiem
Pieczywo i masło
Z TYM
Napoje
Soki owocowe 400 ml
Woda mineralna 400 ml
Kawa i herbata b/o

PAKIE TEM:

FOTO PAMIĄ TKA
10 zdjęć INSTA X
wraz z album em
fotog raficz nym
ŚWIETNA
ZABAWA DLA
CAŁEJ RODZINY
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WYBIERZ
DODATKOWO:
tort okolicznościowy lub tort
lodowy
pyszne, smakowe lemoniady
popcorn dla dzieci
zabawę z animatorem
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
miejsce dla mamy z dzieckiem
kącik z zabawkami dla
dzieci dedykowany do
przyjęcia

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

PAKIET WYJĄTKOWY
w cenie 210 zł
Zupy
Rosół z kołdunami
Danie główne
Pierś z kurczaka panierowana w migdałach
Polędwiczka w bekonie w sosie borowikowym
Sola ze szpinakiem na sosie cytrynowym

WYBIERZ
DODATKOWO:

Dodatki
Ziemniaki z masłem i koperkiem
Ziemniaki opiekane
Kluseczki gnocchi z palonym masłem
Sałaty zielone: roszponka, rukola, szpinak

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

Deser
Sernik wiedeński
Szarlotka
Owoce sezonowe i południowe
FONTANNA CZEKOLADOWA w prezencie!
Zakąski
Tace serów garnierowanych orzechami i winogronem
z żurawiną
Sakiewki z ciasta francuskiego ze szpinakiem
Rożki z szynki pieczonej na ogniu z chrzanowym dipem
Jajka faszerowane pastą z wędzonego łososia
i pieczonego buraka
Fileciki z kurczaka przekładane ananasem
Mix faszerowanych kieszonek
Krewetki grillowane na sosie koktajlowym
Pieczywo i masło
Dodatkowe danie ciepłe
Żurek z jajkiem i białą kiełbasą
Napoje
Soki owocowe b/o
Woda mineralna b/o
Napoje gazowane b/o
Bufet ciepły - Kawa i Herbata

Z TYM
PAKIETEM:
FOTOPAMIĄT KA
20 zdjęć INSTAX
wraz z albumem
fotograficzny m
ŚWIETN A
ZABAW A DLA
CAŁEJ RODZIN Y
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DOSTAJESZ
GRATIS:
FONTANNĘ CZEKOLADOWĄ
odświętny wystrój stołów z kwiatami
oraz świecami
azylową FOTOPAMIĄTKĘ o wartości
300 zł - aż 20 zdjęć w pakiecie
bezpłatne miejsca parkingowe
strefę WIFI
miejsce dla mamy z dzieckiem
kącik z zabawkami dla
dzieci dedykowany do przyjęcia

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

PAKIET ALL INCLUSIVE
w cenie 275 zł
Toast powitalny winem musującym
Zupa
Krem z borowików z pastą truflową i świeżą pietruszką
Danie główne
Pierś z kurczaka po toskańsku z pomidorami i bazylią
Rumsztyk z cebulką
Żeberka podwędzane na sposób BBQ
Dodatki
Kluseczki gnocchi z palonym masłem
Pieczone ziemniaki aromatyzowane pomidorem i oregano
Ryż z warzywami
Warzywa grillowane
Surówka sezonowa
Deser
Tort okolicznościowy
Szarlotka
Ciasto czekoladowe
Zakąski
Pomidory z serem mozzarella i dipem bazyliowym
Śledzik z buraczkami i świeżo tartym jabłkiem
Fileciki z kurczaka przekładane ananasem
Sakiewki z ciasta francuskiego ze szpinakiem
Rożki z szynki pieczonej na ogniu z chrzanowym dipem
Sałatka z burakami, mozzarellą, orzechami laskowymi, liśćmi botwinki
i malinowym sosem vinegret
Pieczywo i masło
Dodatkowe danie ciepłe
Barszcz czerwony z krokietem
Napoje
Soki owocowe b/o
Woda mineralna b/o
Napoje gazowane b/o
Bufet ciepły - Kawa i Herbata
Alkohol
Wino stołowe b/o
Wódka b/o
FONTANNA ALKOHOLOWA
lub CZEKOLADOWA - w prezencie!!!

Z TYM
PAKIE TEM:
FOTOPAMI ĄTKA
20 zdjęć INSTAX
wraz z albumem
fotograficz nym

ŚWIETNA
ZABAWA DLA
CAŁEJ RODZINY
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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:
fontannę czekoladową lub
alkoholową
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
miejsce dla mamy z dzieckiem
kącik z zabawkami dla
dzieci dedykowany do przyjęcia

W AZYLU DOBRZE ZORGANIZUJEMY WASZE
PRZYJĘCIE

U NAS OTRZYMASZ:

Smaczne
jedzenie

Atrakcyjne
wnętrza

Urokliwe
dekoracje

Komfortowe
noclegi

Piękny o każdej
porze ogród

Miejsce dla mamy
z dzieckiem

Serdeczna
obsługa

Atrakcje
dla dzieci

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

anna.czernecka@hotelazyl.pl
imprezy@hotelazyl.pl

Opinie o naszej pracy i zorganizowanych przyjęciach znajdziesz na:

WWW.HOTELAZYL.WROCLAW.PL

PROPOZYCJE SAL NA PRZYJĘCIA
OKOLICZNOŚCIOWE

RESTAURACJA:
SALA SZKLANA
Wyjątkowe miejsce, dzięki któremu
Goście niemal obcują z naturą.
Oszklona Sala w pełni prezentuje
walory naszego ogrodu pełnego
zieleni oraz kolorowych kwiatów.
Sala może pomieścić do 40 osób.
Przepiękna, klimatyzowana
sprawdzi się przy każdej imprezie
rodzinnej.

RESTAURACJA
Przestrzenną i klimatyzowaną salę
charakteryzuje nowoczesne
i elegancki wnętrze. Restauracja
może pomieścić nawet 110 osób.
Odbywają się w niej większe
wesela, jak i mniejsze uroczystości
rodzinne. W Restauracji mogą
odbywać się nawet 3 imprezy
równocześnie.

WWW.HOTELAZYL.WROCLAW.PL

PROPOZYCJE SAL NA PRZYJĘCIA
OKOLICZNOŚCIOWE

RESTAURACJA:
SALA KOMINKOWA
Niezwykle klimatyczna sala
z kominkiem idealna zarówna
na imprezy rodzinne. Ze względu
na bliskość Placu Zabaw polecana
na imprezy z dziećmi. Sala
pomieści do 50 osób. Zachwyca
drewnianym wykończeniem,
swojskim klimatem i iskrzącym
kominkiem.

SALA WIERZBOWA
Sala jest nie tylko drewniana,
ale i cała przeszklona. Szczególne
lubiana na większe imprezy
rodzinne. Może pomieścić nawet
60 osób. Wiszące w niej białe
hamaki i delikatne, beżowe zasłony
nadają jej delikatności i lekkości.
Dodatkowo pobliski plac zabaw
uprzyjemnia czas dzieciom,
które w letnie dni spędzają tam
większość czasu.

WWW.HOTELAZYL.WROCLAW.PL

DODATKOWY WYBÓR DAŃ NA PRZYJĘCIA
OKOLICZNOŚCIOWE

PRZYSTAWKI
Wędzony łosoś na kruchej sałacie 24 zł/os.
Befsztyk tatarski 29 zł/os.
Krewetki z sosem włoskim 25 zł/os.
Pasztet staropolski z żurawiną11 zł/os.
Roladka biszkoptowa z nadzieniem z ziołowego
twarożku 10 zł/os.
Rożki macedońskie z ciasta francuskiego z
serem feta 10 zł/os.
Grillowany oscypek z żurawiną 16 zł/os.
Przegrzebki na sałacie z pomidorków
koktajlowych 24 zł/os.
Płatki gęsi na grzance 18 zł/os.

DODATKOWY WYBÓR ZUP
Tradycyjny rosół z makaronem – 10 zł/os.
Krem z kurek na białym winie 12 zł/os.
Krem z dyni z marynowanymi kurkami 14 zł/os.
Krem z topinambura z chipsem selerowym 10
zł/os.
Krem z pieczonego buraka z kozim serem i
konfiturą z czerwonej cebuli 12 zl/os.
Krem ziemniaczano-chrzanowy 11 zł/os.
Krem ze świeżych pomidorów z kleksem
śmietany 14 zł/os.
Krem z zielonego groszku z bekonowym
chipsem
12 zł/os.
Krem z białych warzyw 15 zł/os.
Żurek z jajkiem i białą kiełbasą 14 zł/os.
Zupa gulaszowa z pieczywem 13 zł/os.
Barszcz czysty z krokietem lub pasztecikiem 15
zł/os.
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DODATKOWY WYBÓR DAŃ NA PRZYJĘCIA
OKOLICZNOŚCIOWE

DANIA WEGETARIAŃSKIE
Cukinia z pieca faszerowana serem pleśniowym i
suszonymi pomidorami 25 zl/os
Ravioli ze szpinakiem i mascarpone w
towarzystwie żółtego i czerwonego buraka pod
truflową pianką
25 zł/os
Chrupiący ser camembert w złocistej panierce 19
zł/os
Placki ziemniaczane z duszonym na maśle
szpinakiem
z dodatkiem rozdrobnionego czosnku 18 zł/os
Sakiewki z mąki orkiszowej nadziewane
duszonymi warzywami 25 zł/os
Filet z soli z dodatkiem szpinaku w kremowym
sosie cytrynowym 18 zł/os
Pulpeciki jaglane w sosie pomidorowym 18 zł/os

DESERY
Pucharek lodowy z owocami i bitą śmietaną
15zł/os.
Szarlotka na ciepło z gałką loda i bitą śmietaną
16zł/os.
Mus malinowy lub truskawkowy z listkiem
mięty 12zł/os.
Ciasta pieczone domowe 2 kawałki 17 zł/os.
Galaretka z owocami i bitą śmietaną 10 zl/os.
Sernik z skórką pomarańczową 10 zł/os.
Panna Cotta 12 zł/os.
Ciastko czekoladowe z kremem jogurtowym 14
zł/os.
Tarta czekoladowa lub truskawkowa 10 zł/os.
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DODATKOWY WYBÓR DAŃ - DANIA ZAMIENNE
W PAKIETACH
PAKIET KLASYCZNY
Pierś z kurczaka w migdałach/ w
sezamie/nadziewana pieczarkami
Pierś z kurczaka w sosie pieczeniowym/w sosie
pieprzowym
Pierś z kurczaka zawijana z serem
Kotlet siekany z cebulką
Pieczeń z karkówki z sosie ziołowym
ub pieczeniowym
Schab faszerowany warzywami w sosie
pomidorowym
Sola ze szpinakiem w sosie cytrynowym
PAKIET SYMPATYCZNY
Indyk panierowany w sezamie/ w migdałach
Karkówka długo pieczona z liściem
Schab z grilla w sosie pieczeniowym
Schab po parysku
Steki schabowe w sosie ogórkowokoperkowym
Zraziki wieprzowe w sosie pieczeniowym
lub ogórkowo koperkowym
Żeberka w kapuście
oraz dania z Pakietu Klasycznego
PAKIET WYJĄTKOWY
Wieprzowina z cytryną i imbirem
Polędwiczka wieprzowa w sosie
gorgonzola/paprykowym
Polędwiczka w bekonie w sosie borowikowym
Grillowany kurczak z orzechami w sosie
musztardowo-miodowym
Wędzona pierś z indyk na sosie serowo
orzechowym
Podwędzany halibut marynowany w miodzie
i limonce
Kieszonki z łososia ze szpinakiem
oraz dania z Pakietu Klasycznego
i Sympatycznego

WWW.HOTELAZYL.WROCLAW.PL

