OFERTA
2021

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

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ
Z NASZYCH USŁUG:

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

DLACZEGO WARTO:

ZAPEWNIAMY:

WSZYTSKIE
RODZAJE DIET

GROTĘ Z TĘŻNIĄ
SOLANKOWĄ
W OGRODZIE

MIEJSCE DLA MAMY
KARMIĄCEJ

PLACA ZABAW
DLA DZIECI

FONTANNĘ
CZEKOLADOWĄ

SŁODKI STÓŁ
40ZŁ / OS

ZAMÓWCIE DODATKOWO:

SESJĘ
FOTOGRAFICZNĄ
50 zdjęć / 600zł

ANIMATORA
DLA DZIECI
250zł / 1h

REZERWACJE NA PRZYJĘCIA PRZYJMUJEMY
OD 20 OSÓB

WWW.HOTELAZYL.WROCLAW.PL

Idealne rozwiązanie na przyjęcie do 4 godzin z tradycyjnym menu.
Odświętne dekoracje stołów - eleganckie obrusy, świeże kwiaty
i świece.

PAKIET KLASYCZNY
w cenie 130zł
Zupa
Tradycyjny rosół z makaronem
Danie główne
Pierś z kurczaka panierowana w migdałach
Pieczeń z karkówki w sosie pieczeniowym
Dodatki
Ziemniaki z masłem i koperkiem
Kluski śląskie
Bukiet surówek
Deser
Kawa i herbata b/o
Tort okolicznościowy
Owoce sezonowe i południowe
Napoje
Soki owocowe 400 ml
Woda mineralna 400 ml
Kawa i Herbata b/o
*możliwość modyfikowania pakietu
lub przygotowania indywidualnej oferty

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

WYBIERZ
DODATKOWO:
zakąski zimne
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 170zł
Zupa
Tradycyjny rosół z makaronem
Danie główne
Tradycyjny kotlet schabowy
Zraziki wieprzowe w sosie pieczeniowym
Pierś z kurczaka po toskańsku z pomidorami i bazylią
Dodatki
Ziemniaki z masłem i koperkiem
Ziemniaki opiekane
Kluski śląskie
Bukiet surówek
Zakąski
Półmiski mięs z azylowej wędzarni
Śledzik z buraczkami i świeżo tartym jabłkiem
Fresh rollls z grillowanym kurczakiem, serem gorgonzola
i roszponką
Tradycyjna sałatka jarzynowa
Jaja w sosie tatarskim
Sałatka amerykańska z kukurydzą, pomidorami, chrupiącym
kurczakiem, prażoną cebulą i sosem BBQ
Pieczywo i masło
Napoje
Kawa i herbata b/o
Soki owocowe 500 ml
Woda mineralna 500 ml

*możliwość modyfikowania pakietu
lub przygotowania
indywidualnej oferty

Z TYM
PAKIETEM
FOTOPAMIĄTKA
10 zdjęć INSTAX
wraz z albumem
fotograficznym

W SPEC JALN EJ CENI E
50ZŁ
ZAMI AST 300Z Ł

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

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 225zł
Zupy
Krem z pieczonych pomidorów z parmezanem,
grzankami i oliwą
Danie główne
Pierś z kurczaka nadziewana pieczarkami
Polędwiczka w bekonie w sosie borowikowym
Sola ze szpinakiem na sosie cytrynowym
Dodatki
Ziemniaki z masłem i koperkiem
Ziemniaki opiekane
Kluseczki gnocchi z palonym masłem
Warzywa gotowane z masłem sezamowym
Deser
Tort okolicznościowy
Ciasto - różne rodzaje

WYBIERZ
DODATKOWO:

Zakąski
Półmiski mięs z azylowej wędzarni
Tace serów garnierowanych orzechami i winogronem
z żurawiną
Fileciki z kurczaka przekładane ananasem
Sakiweki z ciasta francuskiego ze szpinakiem
Mix faszerowanych kieszonek
Śledzik staropolski z kryształową cebulką
Tortille z kurczakiem
Pieczywo i masło
Z TYM
PAKIE TEM:
Napoje
Kawa i herbata b/o
FOTO PAMIĄ TKA
Soki owocowe b/o
10 zdjęć INSTA X
Woda mineralna b/o
wraz z album em
fotog raficz nym
*możliwość modyfikowania pakietu
lub przygotowania indywidualnej oferty

ŚWIETNA
ZABAWA DLA
CAŁEJ RODZINY

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

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 300zł
Powitanie winem musującym
Przystawka
Rolada biszkoptowa z nadzieniem twarożkowym
na sosie ziołowym
Zupy
Rosół z kołdunami
Danie główne
Steki schabowe zawijane w sosie ogórkowo-koperkowym
Wędzony filet z kaczki na sosie ze słodkich skarbów leśnych
Dorsz w ziołach z grillowaną cukinią
Dodatki
Ziemniaki z solą morską i rozmarynem
Ziemniaki opiekane
Kluski śląskie
Warzywa grillowane
Zielona fasolka szparagowa z grillowanym bekonem
Deser
Tort okolicznościowy
Słodkie bezy własnego wypieku z owocami sezonowymi
Owoce sezonowe i południowe
Zakąski
Plastry rostbefu pieczonego na różowo z sosem romulade,
rukolą, pomidorkami cherry i płatkami parmezanu
Sałatka z grillowaną polędwiczką, pomidorkami koktajlowymi
i pomarańczą
Sakiewki z ciasta francuskiego ze szpinakiem
Tartinki
Wędzony łosoś podany z sałatką z pomidorków koktajlowych
z serem i roszponką
Rożki z szynki pieczonej na ogniu z chrzanowym dipem
Tatar z matiasa na razowym pieczywie, z kaparami i oliwkami
Fresh Rolls z grillowanym kurczakiem, serem gorgonzola i roszponką
Sałatka amerykańska z kukurydzą, pomidorami,
chrupiącym kurczakiem,
prażoną cebulą i sosem BBQ
Pieczywo i masło
Dodatkowe danie ciepłe
Żeberka pieczone w kapuście serwowane w chlebie
Napoje
Kawa i herbata b/o
Soki owocowe b/o
Woda mineralna b/o
Napoje gazowane b/o
Lampka wina dla każdego Gościa do obiadu

*możliwość modyfikowania pakietu
lub przygotowania indywidualnej oferty

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

WYBIERZ
DODATKOWO:
bufet wiejski lub bufet sushi
pyszne, smakowe lemoniadę
zabawę z animatorem
sesję fotograficzną z
profesjonalnym fotografem
słodki stół
karafkę wina białego lub
czerwonego w specjalnej
cenie 30 zł/karafka

DOSTAJESZ
GRATIS:
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

Z TYM
PAKIETEM:

FOTOPAMIĄT KA
20 zdjęć INSTAX
wraz z albumem
fotograficzny m
ŚWIETN A
ZABAW A DLA
CAŁEJ RODZIN Y

W tym dniu zadbajcie o menu i atrakcje
dla najmłodszych Gości :)

MENU DLA DZIECI
w cenie 75zł
Obiad
Zupa pomidorowa ze świderkami
Nuggetsy
Frytki
Surówka z marchewki
Deser
Pucharek lodowy z owocami i bitą śmietaną
Napoje
Soki owocowe 300ml
Woda mineralna 300ml

ZAPYTAJ NASZE
KONSULTANKI
O ATRAKCJE
DLA DZIECI

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

Słodki bufet to dla Gości zawsze
fajna atrakcja :)

OFERTA NA SŁODKI BUFET
od 20 osób
Cupcakes:
smak babeczki: wanilia/czekolada
nadzienie: wanilia/czekolada/orzechy/owoce
smak kremu: waniliowy/czekoladowy/orzechowy/owocowy

Cake pops (czekoladowe/biszkoptowe)
Gniazda bezowe z kremem i owocami
Kruche ciasteczka w stylu angielskim, ręcznie
dekorowane
Mini eklerki z kremem
Serniczki z owocami
Makaroniki francuskie

40zł / os

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

DODATKOWY WYBÓR DAŃ NA PRZYJĘCIA
OKOLICZNOŚCIOWE

PRZYSTAWKI
Wędzony łosoś na kruchej sałacie 24 zł/os.
Befsztyk tatarski 29 zł/os.
Krewetki z sosem włoskim 40 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 – 12 zł/os.
Krem z kurek na białym winie 15 zł/os.
Krem z dyni z marynowanymi kurkami 14 zł/os.
Krem z topinambura z chipsem selerowym 15
zł/os.
Krem z pieczonego buraka z kozim serem
i konfiturą z czerwonej cebuli 15 zł/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 15 zł/os.
Zupa gulaszowa z pieczywem 15 zł/os.
Barszcz czysty z krokietem lub pasztecikiem 15
zł/os.

WWW.HOTELAZYL.WROCLAW.PL

DODATKOWY WYBÓR DAŃ NA PRZYJĘCIA
OKOLICZNOŚCIOWE

DANIA WEGETARIAŃSKIE
Cukinia z pieca faszerowana serem pleśniowym i
suszonymi pomidorami 26 zł/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 22 zł/os
Sakiewki z mąki orkiszowej nadziewane
duszonymi warzywami 25 zł/os
Filet z soli z dodatkiem szpinaku w kremowym
sosie cytrynowym 19 zł/os
Pulpeciki jaglane w sosie pomidorowym 22 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 8 zł/os.
Panna Cotta 12 zł/os.
Ciastko czekoladowe z kremem jogurtowym
(bez glutenu) 14 zł/os.
Tarta czekoladowa lub truskawkowa 10 zł/os.

WWW.HOTELAZYL.WROCLAW.PL

Serdecznie zapraszamy!
Dział Sprzedaży i Organizacji Imprez
Anna Czernecka
+ 48 530 905 256
anna.czernecka@hotelazyl.pl

www.hotelazyl.wroclaw.pl

AZYL Hotel & Restauracja & Grill
ul. Popiełuszki 26
55-080 Kąty Wrocławskie

