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Przyjęcia komunijne
W RESTAURACJI AZYL

AZYL HOTEL & RESTAURACJA & GRILL

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ
Z NASZYCH USŁUG:
W końcu nadszedł ten wielki dzień! Pierwsza Komunia Święta Waszego Dziecka. To wielkie emocje
dla całej Rodziny. Trudno sobie wtedy zaprzątać głowę sprzątaniem i gotowaniem.
Dlatego warto zorganizować przyjęcie w restauracji, gdzie kelnerzy dbają o komfort Twoich Gości,
kucharze serwują pomysłowe, smakowite dania, a Wy - wypoczęci i zrelaksowani - cieszycie się, że
możecie poświęcić Gościom Wasz czas i uwagę.
To idealny scenariusz, który może się spełnić.

Wystarczy, że do nas zadzwonicie i zarezerwujecie 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.

Tylko w ofercie komunijnej do każdego pakietu:
> dekoracje stołów świeżymi kwiatami i świecami
> eleganckie pokrowce na krzesła
> profesjonalne ANIMACJE dla dzieci
> zdjęcia z FOTOBUDKI

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
> ogólnodostępny 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

Menu I
w cenie 186zł

Zupy
Tradycyjny rosół z makaronem
Danie główne
Pieczeń z karkówki w sosie pieczeniowym
Pierś z kurczaka panierowana
w migdałach
Dodatki
Ziemniaki z masłem i koperkiem
Kluski śląskie
Bukiet surówek
Deser
Tort okolicznościowy
Ciasto - kilka rodzajów

W pakiecie z menu:
dekoracja stołów

Bufet ciepły i napoje
Kawa i Herbata bez ograniczeń
Soki owocowe 500 ml
Woda mineralna gazowana 500 ml

pokrowce na krzesła
profesjonalne ANIMACJE dla dzieci
pamiątkowe zdjęcia z FOTOBUDKI

Zamówcie dodatkowo:
*** opcje dodatkowo płatne

przystawkę
zakąski po obiedzie
dodatkowe danie ciepłe
owoce
lody dla dzieci
napoje gazowane
FOTOPAMIĄTKA
aparat Instax wraz z pamiątkowym
albumem

305-985-3865
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Menu II
w cenie 228 zł

Zupy
Krem ze świeżych pomidorów z kładzionymi
kluseczkami
Danie główne
Pierś z kurczaka nadziewana pieczarkami
Zraziki wieprzowe zawijane
w sosie ogórkowo-koperkowym

W pakiecie z menu:
dekoracja stołów
pokrowce na krzesła
profesjonalne ANIMACJE dla dzieci
FOTOPAMIĄTKA - aparat Instax z
pamiątkowym albumem
zdjęcia z FOTOBUDKI

Zamówcie dodatkowo:
*** opcje dodatkowo płatne

przystawkę
dodatkowe danie ciepłe
owoce
lody dla dzieci

Dodatki
Ziemniaki z masłem i koperkiem
Ziemniaki opiekane
Kluski śląskie
Surówka sezonowa
Deser
Tort okolicznościowy
Ciasto - kilka rodzajów
Zakąski
Półmiski mięs z azylowej wędzarni
Tace serów garnierowanych orzechami
i winogronem z żurawiną
Sakiewki z ciasta francuskiego z pieczarkami i serem
Fresh Rolls z grillowanym kurczakiem,
serem gorgonzola i roszponką.
Sałatka z rukoli z granatem, pomarańczą
i orzechami
włoskimi
Pieczywo i masło

napoje gazowane
lemoniady
ATRAKCJE: piłkarzyki, wielke bańki
mydlane
candy bar

Bufet ciepły i napoje
Kawa i Herbata bez ograniczeń
Soki owocowe 500 ml
Woda mineralna 500 ml

słodkie upominki dla Gości

WWW.HOTELAZYL.WROCLAW.PL
305-985-3865
| 1116 WARNER STREET BIG PINE KEY, FL

Menu III
w cenie 268 zł
Zupy
Krem ze szparagów z prażonymi migdałami
Danie główne
Polędwiczka wieprzowa w sosie gorgonzola
Kotlet de volaille
Pierś z kurczaka po toskańsku z pomidorami i bazylią
Dodatki
Ziemniaki z masłem i koperkiem
Ziemniaki opiekane z ziołami i boczkiem
Kluski śląskie
Wiosenne warzywa z dressingiem ogrodowym
Zielona fasolka szparagowa z grillowanym bekonem
Deser
Tort okolicznościowy
Ciasto - kilka rodzajów
Zakąski
Półmiski mięs z azylowej wędzarni
Sałatka ze szlachetnymi serami i marynowanym
arbuzem
Tradycyjna sałatka jarzynowa
Fileciki z kurczaka przekładane ananasem
Plastry rostbefu pieczonego na różowo z sosem
romulade, rucolą , pomidorkami cherry i płatkami
parmezanu
Fresh Rolls z grillowanym kurczakiem , serem
gorgonzola i roszponką
Sałatka z pieczonym burakiem, kozim serem
i słodką marchewką
Pieczywo i masło

W pakiecie z menu:
dekoracja stołów
pokrowce na krzesła
profesjonalne ANIMACJE dla dzieci
FOTOPAMIĄTKA - aparat Instax z
pamiątkowym albumem
zdjęcia z FOTOBUDKI

Zamówcie dodatkowo:
*** opcje dodatkowo płatne

owoce
lody dla dzieci
napoje gazowane
ATRAKCJE: piłkarzyki, wielke bańki
mydlane
candy bar
słodkie upominki dla Gości

Dodatkowe danie ciepłe
Zupa gulaszowa z pieczywem
Bufet ciepły i napoje
Kawa i Herbata bez ograniczeń
Soki owocowe b/o
Woda mineralna b/o
Napoje gazowane b/o

305-985-3865
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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

SALE W OGRODZIE:
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

W Azylu oferujemy:

Smaczne
jedzenie

Atrakcyjne
wnętrza

Urokliwe
dekoracje

Komfortowe
noclegi

Piękny o każdej
porze ogród

Miejsce dla mamy
z dzieckiem

Serdeczna
obsługa

Atrakcje
dla dzieci

MASZ PYTANIA?
SKONTAKTUJ SIĘ Z DZIAŁEM SPRZEDAŻY:
+ 48 695103012

daria.nowik@hotelazyl.wroclaw.pl
imprezy@hotelazyl.wroclaw.pl

Opinie o naszej pracy i zorganizowanych przyjęciach znajdziesz na:

305-985-3865
WWW.HOTELAZYL.WROCLAW.PL
| 1116 WARNER STREET BIG PINE KEY, FL

