Studniówki
w pałacowych wnętrzach

Hotel Pałac Alexandrinum
Tylko 13 km od Warszawy

Witamy...
W samym sercu 12-hektarowego Parku Krajobrazowego
z XVIII wieku, znajduje się miejsce w którym spełnią się
Państwa marzenia o niezapomnianym balu studniówkowym.
Zaledwie 13 km od Warszawy, ale niezwykle blisko natury,
został wybudowany nowy butikowy hotel w miejscu dworu,
który należał do syna ostatniego Króla Polski Stanisława
Augusta Poniatowskiego.
Urzekający pałacową architekturą hotel Pałac Alexandrinum
przeniesie Państwa oraz wszystkich Gości do magicznego
świata luksusu i elegancji.

Do Państwa dyspozycji oddajemy:

W Pałacu tradycja przenika się z nowoczesnością, co daje
niepowtarzalny klimat i sprawia, że jest to wyjątkowe miejsce.

Luksusowe wnętrza

Spełnimy Państwa marzenia i sprawimy, żeby ten ważny
dzień pozostawił niezapomniane wrażenia w pamięci
wszystkich Gości.

SPA Alexandrinum

Strefę Wellness

Rozległy ogród

Menu
Cena 150 zł/osoba
Dania serwowane:

Bufet zimny

Zupa

Roladki z cukinii z suszonym pomidorem

Zupa gulaszowa/kwaśna śmietana/oliwa
paprykowa

Tortilla z grillowanym kurczakiem i warzywami

Lub wege

Caesar z grillowanym kurczakiem

Krem grzybowy/oliwa truflową/chrust
pietruszkowy

Liście szpinaku z melonem i balsamico

Danie główne (1 do wyboru)

Carpaccio z buraka z kozim serem

Sałaty z nasionami, orzechami i serem blue
Wybór mięs pieczonych

Polędwiczka wieprzowa/bekon/puree ziemniak/
puree marchew/fasolka

Pieczony pasztet z sosem żurawinowym

Filet kurczak/gratin ziemniak/mus z groszku/
marchew vichy

Pieczywo

Marynowane warzywa/pikle

Lub wege:
Dorsz/gratin ziemniak/puree marchew/fasolka

Masło
Sosy/dipy

Deser
Beza/chałwa/wiśnia

Bufet ciepły
Beef Strogonoff
Kluski półfrancuskie
Lub wege
Flaki z boczniaka
Napoje: herbata, kawa, woda mineralna gazowana i niegazowana, soki, napoje gazowane
Czas trwania przyjęcia – 8 h
Bufet uzupełniany do 6 h
Cena nie zawiera serwisu kelnerskiego 10%

Usługi dodatkowe:
Transport do Warszawy (Centrum) – 1200 zł/autokar 50 osób
DJ – 2000 zł
Tort – od 195 zł/kg
Open bar 8 h – 116 zł/osoba
Dekoracje kwiatowe – wyceniane na życzenie
Czerwony dywan – 100 zł
Kolorowe obrusy – 45 zł/szt.
Kolorowe pokrowce na krzesła 15 zł/szt.

Hotel Pałac Alexandrinum
www.palac-alexandrinum.pl
m.gorka@palac-alexandrinum.pl

(+48) 512 954 181
(+48) 609 190 607

05-326 Krubki-Górki 13a,
Gm. Poświętne, pow. Wołomin

