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SERWIS KAWOWY 

 

Przerwa kawowa podana jednorazowo na początku spotkania. Przerwę można dowolnie modyfikować 

oraz poszerzyć o wytrawne i słodkie przekąski przedstawione na kolejnych stronach.  

 

 
 kawa z ekspresu, kawa rozpuszczalna  
 Wybór herbat: czarne, zielone,  
 Dodatki: mleko, cukier, cytryna 
 Woda niegazowana – 0,25l /os 
 Sok pomarańczowy, jabłkowy – 0,25l/os 
 Ciastka kruche 3 rodzaje – 1szt./os 

 

________________________________________ 
 

WERSJA JEDNORAZOWA  

 

Przerwa kawowa uzupełniana w godzinach spotkania, na bieżąco za pozwoleniem prowadzącego 

spotkanie lub podczas wyznaczonych przerw. Do przerwy polecam dodać propozycje poczęstunków 

przedstawionych na kolejnych stronach. W przypadku braku odpowiednich dla Państwa opcji jesteśmy 

w stanie przygotować inne przekąski na życzenie.  

 

 

 

 

 

 

 

WERSJA UZUPEŁNIANA 

 

 
 kawa z ekspresu, kawa rozpuszczalna  
 Wybór herbat: czarne, zielone,  
 Dodatki: mleko, cukier, cytryna 
 Woda mineralna niegazowana  
 Sok pomarańczowy, jabłkowy  
 Ciastka kruche 3 rodzaje  

________________________________________ 
 

35 PLN /os.

45 PLN /os.

Sebastian Śliwiński  - Specjalista ds. Sprzedaży i Marketingu
email: hotel@nobohotel.pl
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PRZEKĄSKI DESEROWE 

 

Poniżej prezentujemy przykładowe ciasta naszego wyrobu, które doskonale sprawdzają się jako szybka 

przekąska do przerwy kawowej. Na specjalne życzenie jesteśmy w stanie zmienić gramaturę ciast w celu 

dopasowania odpowiednich porcji lub przygotować ciasto, którego nie ma na liście.   

  

 
 Sernik  
 Ciasto czekoladowe 
 Szarlotka   
 Tiramisu  
 Tarta z owocami  
 Ciasto biszkoptowe z owocami  

______________________________________ 
 

CIASTA DO WYBORU 

 

Jest to kompozycja składników dobrana przez szefa kuchni umieszczona w specjalnych designerskich 

pojemnikach. Finger food to propozycja przekąsek koktajlowych, które efektownie ozdobią każdy 

catering oraz świetnie się sprawdzą jako poczęstunek do Państwa prezentacji biznesowej.  

 

 

 

 

 

 

 

FINGER FOOD DO WYBORU  

 

 
 Mini Sernik  
 Czekoladowy naleśnik  
 Mini szarlotka z kruszonką  
 Owoce z polewą czekoladową  
 Owocowy z galaretką   

 

________________________________________ 
 

14 PLN /szt.– 100 g

8 PLN /szt.– 80 g
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PRZEKĄSKI WYTRAWNE 

 

Nasze Kanapki to najlepsza opcja na śniadanie biznesowe, oraz jako dodatek do przerw kawowych. 

Odpowiednio dobrane składniki przez szefa kuchni zapewniają wyjątkowy smak i wygląd. Kanapki 

możemy podać w wersji otwartej (połowa bułki) oraz zamkniętej (cała bułka) 

 

 
 

 

 
 Mięsne   
 Rybne  
 Wegetariańskie 
 Wegańskie  

 
 

______________________________________ 
 
 

KANAPKI DO WYBORU  

Składniki do przygotowania wytrawnych finger dają nam możliwość ogromnej różnorodności, i 

zapewniają ciekawe doznania smakowe. Przykładowe bestsellery to Łosoś wędzony, Pasztet 

faszerowany jałowcem i oliwką, Melon w szynce parmeńskiej, Rolada z wędzonego boczku wzbogacona 

oliwką, Pasztet z indyka z dodatkiem pomidorowego sosu  

 

 

FINGER FOOD DO WYBORU  

 

 
 Mięsny  
 Rybny 
 Wegetariański 
 Wegański  

 
 

  
________________________________________ 

 

6 PLN /szt.– 90 g

7 PLN /szt.– 70 g

Sebastian Śliwiński  - Specjalista  ds. Sprzedaży i Marketingu
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LUNCH / KOLACJA 

Dania podawane są talerzowo (dla każdego to samo danie), istnieje możliwość zgłoszenia ilości osób 

niejedzących mięsa bądź będących na diecie bezglutenowej. Propozycje dań do wyboru znajdują się na 

następnej stronie, wyboru należy dokonać minimum na 5 dni przed szkoleniem, lub zdać się wybór Szefa 

Kuchni. Dla grup powyżej 10 osób istnieje możliwość wersji bufetowej, z wyborem 2-3 propozycji dań. 

 
 
 

  
 Zupa (lub deser po daniu głównym) 
 Danie główne  
 Woda i sok podane do stołu 250ml/os 

 
 

            
    ______________________________________ 
 
 
 

OPCJA DWUDANIOWA  

Opcja dodatkowo poszerzona o deser względem opcji dwudaniowej. Jeżeli nie zaspokaja to Państwa 

apetytu to możemy poszerzyć posiłek również o zakąski zimne, pakiet napojów bezalkoholowych czy 

open bar całe pakiety kolacji czy uroczystych obiadów dostępne są na życzenie.  

 

 

 

 

 

 

 
 

OPCJA TRZYDANIOWA  

 

 
 Zupa lub przystawka 
 Danie główne 
 deser  
 Woda i sok podane do stołu 250ml/os 

 

         
________________________________________ 

 

50 PLN /os

70 PLN /os

Sebastian Śliwiński  - Specjalista  ds. Sprzedaży i Marketingu
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PROPOZYCJE DAŃ DO WYBORU  
 
 

ZUPY  
Puszysty krem pomidorowy z grzankami muśnięty ‘creme fraiche’                                           
Tradycyjny rosół z makaronem 250g 
Francuska zupa cebulowa na białym winie podana z grzankami 250g 

250g 

250g 

250g 

 
DANIA GŁÓWNE 

Ryba panierowana lub grillowana z ziemniaczanym puree i surówka z kiszonej kapusty. 160/200g 
Pieczone udko z kurczaka na ziemniaczanym purée z mizerią 160/200g 

Grillowany filet z kurczaka podany z jaśminowym ryżem i blanszowanymi warzywami 160/180g 
Medalion drobiowy z puree pietruszkowym, surówką z marchewki i brzoskwini 160/200g 

           160/200g 
Schab sous-vide z sosem majerankowym, ziemniakami purée i sałatką vinegret 160/200g 
Kotlet schabowy z zasmażaną kapustą i ziemniakami gotowanymi z koperkiem 180/200g 
Zrazik wieprzowy faszerowany grzybami, paryska kluska, sos na bazie żurku i warzywa karmelizowane       180/200g 

 
DANIA WEGETARIAŃSKIE  

Makaron tagiatelle w oliwie z cukinią, kolorową papryką, wędzona cebulą i parmezanem 340g 
Cukinia faszerowana duszoną cebulą z pomidorem i natką pietruszki zapiekana z serem 340g 

 
DESERY 

Szarlotka według naszej receptury podana na ciepło z lodami 320g 
320g 

250g

Zalewajka z grzybami, śmietaną z puree z ziemniaków z boczkiem i cebulą,
Zupa pieczarkowa z makaronem

230g

250g

250g

140/200g
Kotlet mielony wieprzowy, maślane purée ziemniaczane i zasmażana marchew z groszkiem

320g
320g

Sernik gotowany w niskiej temperaturze z frużeliną wiśniową
Brownie z kwaśną śmietaną i sosem z owoców leśnych 120g

100gLody w trzech smakach podane z owocami i bitą śmietaną

Sebastian Śliwiński  - Specjalista  ds. Sprzedaży i Marketingu

email: hotel@nobohotel.pl
Tel:734 420 610

Filet z kurczaka faszerowany rukolą i serem camembert z warzywami i pieczonymi ziemniakami              160/180g

Aksamitny krem z białych warzyw z migdałami, kolendrą i grzankami

Krem z dyni serwowany z popcornem, skropiony oliwą rzepakową
Krem z pora i ziemniaka z chipsem
Barszcz ukraiński

De Volaille na ziemniaczanym gratin w asyście mizerii                                                                                 160/200g

Polędwica wieprzowa w sosie ogórkowym, placki rosti z pomidorami i dresingiem vinaigrette

Naleśniki z warzywami i mozarellą z sosem pomidorowo  śmietanowym
Naleśniki z ratatuj w asyście rucoli i płatków sera
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KOLACJA BUFETOWA DLA GRUP PROPOZYCJE  

Przedstawione propozycje można modyfikować wedle uznania dopasowując dania do Państwa potrzeb 

i budżetu na dane spotkanie 

 
Bufet zimny 

Rolada z łososia z serem mascarpone i gorgonzolą, 35 g 
Selekcja serów i wędlin dojrzewających, 35 g 

Teryna drobiowa z warzywami otulona w boczek wędzony, 35 g 
Półmisek mięs pieczystych: Schab gotowany w niskiej temperaturze, Karczek w ziołach, 60 g 

Sałatka grecka z serem feta, 90 g 
 

Bufet gorący 
 

Zupa  
(podawana w kociołku) 

Puszysty krem pomidorowy muśnięty ‘creme fraiche’, 230 g 
 

Danie główne  
 (serwowane w podgrzewaczach w proporcji 50%/50%/50%) 

- 

- 
Cukinia faszerowana duszoną cebulą z pomidorem i natką pietruszki zapiekana z serem 150 g / 180 g 

 
 

Bufet słodki  
(W proporcji 50%/50%/50%) 

Domowy sernik z wiśniami, 100 g 
Tradycyjna szarlotka 100 g 

Brownie, 100 g 
 
 

Napoje  
250 ml/os  

Woda mineralna Eden, Soki owocowe (jabłkowy, pomarańczowy) 
Świeżo parzona kawa, selekcja herbat Dilmah 

 
 

155 PLN / os.

dresingiem sałat vinaigrette, 150 g / 180 g

Sebastian Śliwiński  - Specjalista  ds. Sprzedaży i Marketingu

email: hotel@nobohotel.pl
Tel:734 420 610

Filet z kurczaka faszerowany suszonymi pomidorami, gotowany techniką 'sous-vide' z delikatnym
białym sosem serowym na warzywnym ratatouille z pieczonymi ziemniakami 150 g / 180 g

Polędwica wieprzowa podana w delikatnym sosie grzybowym z kluseczkami 'gnocchi', warzywami i
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Bufet zimny  
Wybór sezonowych warzyw podanych z dipami, 40 g 

Łosoś wędzony na kaparowej sałacie, 40 g 
Roladka drobiowa ze szpinakiem, mozarellą i pomidorem 'secchi', 40 g 

Pasztet wołowo-wieprzowy z konfiturą z czerwonej cebuli, 40 g 
wybór pieczywa, masła, sosów i marynat 

 
 

Bufet gorący 
(Dania gorące serwowane w podgrzewaczach, w proporcji 60% / 60%/ 60%) 

Cukinia faszerowana duszoną cebulą z pomidorem i natką pietruszki zapiekana z serem, 150 g / 180 g 
- 

Eskalopki drobiowe zatopione w sosie grzybowym, 150 g / 180 g 
- 

Polędwiczka wieprzowa w sosie pieprzowym, 150 g / 180 g 
 

dodatki: ziemniaki pieczone, kluski gnocchi 
 

kompozycja sałat z warzywami w sosie vinaigrette 
 
 

Napoje  
250ml/os 

Woda mineralna Eden Soki owocowe (jabłkowy, pomarańczowy) 
Świeżo parzona kawa, wybór herbat Dilmah 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLUB NAS NA FACEBOOKU /NOBOHOTEL 

ŚLEDŹ NAS NA INSTAGRAMIE / SOTE_W_NOBO_HOTEL 

115 PLN / os.

Sebastian Śliwiński  - Specjalista  ds. Sprzedaży i Marketingu
email: hotel@nobohotel.pl

Tel:734 420 610




