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Szanowni Państwo, 

 

 Korzystając z okazji pragnę przedstawić Państwu ofertę  gastronomiczną 

hotelu Sympozjum w Krakowie.  

 Hotel Sympozjum to obiekt o standardzie 4**** zlokalizowany w 

południowej części miasta, niedaleko historycznego centrum (bardzo dobre 

połączenie komunikacyjne),  oraz głównych tras komunikacyjnych (ok 6 km od 

obwodnicy Krakowa).  

 

Poniżej przedstawiam ofertę na uroczystości okolicznościowe wraz z cenami 

Hotelu Sympozjum.  
 

   
 

 

 

 

PROPOZYCJA DAŃ DO WYBORU 

 
Prosimy o wybór 1 dania z każdej propozycji w danej kategorii wedle Państwa uznania 

 

Przystawki 

 

Roladki z łososia z ziołowym twarożkiem 

Plastry kaczki marynowane w kandyzowanych jabłkach 

Fondue brick z kozim serem i pomidorami cherry 
 

Zupy 

 

Tradycyjny rosół z makaronem 

Krem z jarmużu z groszkiem ptysiowym 

Aromatyczny krem z grzybów leśnych z grzankami ziołowymi 
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Mięsa 

 

Rumiana pierś indycza w sosie z gorgonzoli 

Filet z kurczęcia zawijany szynką parmeńską z sosem miodowo-curry 

Stek wieprzowy na sposób myśliwski z sosem z zielonego pieprzu 

Filet z dorsza w tajskim kokosowym sosie z trawą cytrynową 

 

Dodatki 

 

Pilaw z curry i warzywami 

Ziemniaki gotowane na parze 

Kasza gryczana duszona w pomidorach 

Ziemniaki krakowskie opiekane z boczkiem i cebulą 

 

Mix wiosennych sałat 

Wybór warzyw duszonych na parze 

Kapusta zasmażana 

Surówka do wyboru: colesław, buraczki, z marchwi i brzoskwini 

 

Desery 

 

Klasyczne tiramisu z sosem malinowym 

Seminifreddo orzechowe podane na jadalnej ziemi 

Bavarois czekolodawe z sosem karmelowym 

Szarlotka na kruchym cieście z sosem malinowym 

 

Napoje 

 

Kawa czarna i biała 

Herbata 3 rodzaje 

Woda mineralna z cytryna 

Sok owocowy 0,3 l na osobę 

 

 

Koszt zestawy 3 dań: 99 zł (brutto) 

Koszt zestawu 4 dań: 119 zł (brutto) 
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Zimna płyta  

55zł/ os. 

 

Deska wędlin 

2 rodzaje sałatek do wyboru ( sałatka meksykańska, jarzynowa, cezar) 

Warzywa peklowane ( pieczarki, papryka, korniszony) 

Śledzie na 2 sposoby 

Tymbaliki drobiowe 

Roladki drobiowe z czarnuszką i morelami 

Pieczywo mieszane, masło 

Patery z ciastami  

Owoce sezonowe 

 

Dodatkowe dania gorące 

 

28,00 zł/ os. za danie 

 

Roladki z kurczęcia nadziewane serem i panierowane klasycznie 

Wołowina na sposób  burgundzki z galangalem i trybulą 

Indyk marynowany w harissie i lisciach kaffiru w sosie szfranowym 

Wieprzowina duszona w Tahini z grillowanym bekonem 

Płatki fileta z kurczaka marynowane w czarnym sezamie w sosie teryaki 

Szaszłyk drobiowy z sambalem 
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