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HOTEL Z HISTORIĄ NAD BRZEGIEM WISŁY … 

 
 

  
 

 
 
 
 

 

BUFETY TEMATYCZNY 
W TRZY KORONY BOUTIQUE 

OFERTA 
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… NASZE STYLIZOWANE BUFETY SŁODKIE… 
  

SŁODKI BUFET TIFFANIEGO - MISTRZA 
JUBILERÓW  
Ekskluzywny i oryginalny   
ręcznie robione praliny zdobione złotem: 
(1) biała czekolada, żurawina, ganaż 
waniliowy (2) ciemna czekolada, migdały, 
ganaż czekoladowy (3) mleczna czekolada, 
orzechy, ganaż toffi (4) złote lukrowane 
migdały (5) śliwki w czekoladzie oprószone 
diamentami (6) Turkusy we francuskich 
makaronikach (7) Bursztyny na crème 
brulee (8) Perły w piance tiramisu z 
koniakiem;  
(9) Szafiry na mini babeczkach (cupcakes) z 
kremem (10) Rubinowa pana cotta z 
czekoladą  
(11) kruche ciasteczka z konfiturą różaną i 
cyrkoniami 

 
FONTANNA  BELGIJSKIEJ  CZEKOLADY   
fontanna z płynną czekoladą (5kg) oraz 
przekąski, które idealnie komponują się ze 
smakiem czekolady. Wszystko podane na 
ozdobnych paterach. 

 
SŁODKI BUFET BIAŁEJ DAMY PAVLOVEJ 
 
Subtelna biel i owoce - (1) mini beza a’la 
Pavlowa z kremem waniliowym i owocami 
(2) Praliny z białej czekolady z żurawiną i 
kremem waniliowym (3) lukrowane białe i 
czarne migdały (4) śliwki w czekoladzie (5) 
francuskie makaroniki (6) Panna cotta z 
sosem truskawkowym i czekoladą (7) Krem 
kokosowy z nasionami chia i musem 
mango(8) mini Babeczki z kremem 
śmietankowym i borówką (9) Crème brulee 
(10) kruche ciasteczka z konfiturą różaną 

 
BUFET LEMONIAD - trzy rodzaje lemoniad ze świeżych 

owoców w szklanych słojach na stylizowanej białej 
drabince lub w bufecie z dedykowanym szkłem i 
papierowymi słomkami (1) Lemoniada z rokitnikiem, 
limonka, mięta, lód (2) Lemoniada z rabarbarem i imbirem, 
borówki, mięta, lód (3) Lemoniada z ananasem i miętą. 
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Manager Hotelu 

Monika Krawczak 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI  
Zadzwoń i umów się z nami na spotkanie, wspólnie zorganizujemy  

Twoją Konferencję 
 

e – mail: recepcja@trzy-konorny.com 
tel. + 48 81 886 44 44; mobile: +48 664 119 110 

 
 
 

 

 

 

 

 
 


