
BOUTIQUE HOTEL *** TRZY KORONY ul. 6-go sierpnia 43b, 24-100 Puławy; www. trzy-korony.com 
Tel. +48 81 886 44 44; fax +48 81 887 44 4; e-mail: rezerwacje@trzy-korony.com 

 

 

 HOTEL Z HISTORIĄ NAD BRZEGIEM WISŁY … 

 

 

 

MAGIA ŚWIĄT  
W TRZY KORONY BOUTIQUE 

OFERTA 
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WYJATKOWE PRZYJĘCIE … 

… W ORYGINALNYM MIEJSCU 

By Twoi Współpracownicy mogli poczuć klimat i radość Świąt, kiedy w tle słychać już najpiękniejsze 

kolędowe melodie, a przy stole unosi się aromat świątecznych potraw stworzyliśmy specjalne, 

Bożonarodzeniowe menu oraz liczne atrakcje i prezenty.   Zorganizuj swoją wyjątkową Wigilię Firmową w 

Boutique Hotel Trzy Korony a nam pozwól zająć się resztą.  

Wigilię Firmową możecie Państwo zorganizować w:  

 Zabytkowej Sali Stara Stocznia 

 Sali Manufaktura z tarasem widokowym 

 Sali Wzorcownia z kręgielnią 

 Sali Trasernia z antresola i wyjściem na taras widokowym  
Większość naszych sal posiada bezpośrednie wyjście na dziedziniec i ogród z widokiem na 

malownicze pobrzeże Wisły. 

W RAMACH PRZYJĘCIA … 
… OTRZYMACIE ATRAKCJE ŚWIĄTECZNE 

 

Na Spotkanie Wigilijne przygotowaliśmy także specjalne atrakcje takie jak: 
 Oprawa muzyczna – najpiękniejsze kolędy w tle 

 Świąteczny wystrój sali i dekoracje świąteczne z choinką  

 Prezenty na życzenie dodatkowo płatne np. butelka naszego piwa 0,5 l w ozdobnym opakowaniu 

 Koncert kolędowy na żywo (dotyczy zamówienia powyżej 80 osób)  

 

 

 
… ZABIERZCIE GOŚCI W KULINARNĄ PODRÓŻ 

I WYBIERZCIE SWOJE MENU… 
 

Nasz Szef Kuchni, stworzył na tę okazję zarówno tradycyjne Bożonarodzeniowe dania, jak i świąteczne potrawy 

w nowoczesnej odsłonie. Specjalnie dla Twoich Gości przygotowaliśmy Bufet Renifera wyśmienite słodkości 

makówki, świąteczne pierniki, owoce w czekoladzie, mini deserki, kruche ciasteczka, babkę świąteczną.  

 

MENU PIERNIKOWE 
cena 150 zł /osoba*       

 

Uroczysty Obiad Serwowany Zimne przekąski Dania gorące  Patera deserowa (szt) Podstawowa  
świąteczna dekoracja 
stołu 

2 dania (zupa, danie główne,) (5) przekąski i sałatki + 
wybór pieczywa 

(2) Kolacja gorąca    (4) kompozycja 
słodkości  

Pakiet napoi bezalkoholowych: woda z cytryną, kompot z suszu 
Bufet kawowy: espresso, cappuccino, latte, czekolada, herbata dilmah 

 

 
MENU GWIAZDKOWE 

cena 170 zł /osoba*      
 

Uroczysty Obiad Serwowany Zimne przekąski Dania gorące  Patera deserowa(szt) Podstawowa 
świąteczna dekoracja 
stołu   

2 dania (zupa – 2 do wyboru 
danie główne – 2 do wyboru) 

(8) przekąsek i sałatek + 
wybór pieczywa 

 (3) Kolacje gorące     
 

(5) kompozycja 
słodkości  

Pakiet napoi bezalkoholowych: woda mineralna, kompot z suszu, soki owocowe 100%, 
 Bufet kawowy: espresso, cappuccino, latte, czekolada, herbata dilmah 
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MENU PIERNIKOWE                                       

ZUPA 

TRADYCYJNY barszcz czerwony z uszkami 
 

DANIE GŁÓWNE 

KARP smażony z migdałami 
puree / wianek surówek 

 

DANIE CIEPŁE (2) 

Wigilijne pierogi z kapustą i grzybami 
Wigilijne kluski z makiem, orzechami i rodzynkami 

 

PRZEKĄSKI NA STOLE (5) 

Śledź korzenny 
Dorsz w stylu greckim 

Strudel z suszonymi pomidorami i serem feta 
Świąteczny pasztet z żurawiną 

Sałatka jarzynowa z fasolą 

 

CIASTA (4) 

Makowiec / Sernik z czekoladą / 
Racuchy z jabłkiem / Świąteczne 

kruche ciasteczka Trzy Korony 

 

NAPOJE: Kawa, Herbata, Kompot z suszu, 

Woda z cytryną 

 

PIECZYWO: Pieczywo pszenne i razowe, 

Chleb Trzy Korony własnego wypieku 

 

 

  
 

MENU GWIAZDKOWE 

 

ZUPA (1 do wyboru) 

ŻUR postny z leśnymi grzybami 
ZUPA grzybowa z łazankami 

 

DANIE GŁÓWNE (1 do wyboru) 

DORSZ smażony w oliwie makowej/ puree 
selerowe 

/ragout grzybowe / szalotki karmelizowane 
KARP zapiekany z grzybami i parmezanem / puree 

z kalafiora / marchewki karmelizowane / sos 
chrzanowy 

 

DANIE CIEPŁE (3) 

Duet pierogów z soczewicą / z kapustą i grzybami, 
Wigilijna kapusta z grzybami 

Barszcz czerwony z pasztecikiem  
 

PRZEKĄSKI NA STOLE (8) 

Śledź z perłową cebulką 
Śledź z sosem tatarskim 

Strudel z łososiem i szpinakiem 
Dorsz w stylu greckim 

Pasztet z ptactwa z żurawiną 
Terina z kaczki z bakaliami 
Sałatka jarzynowa z fasolą 

Sałatka z polskim oscypkiem 

 

CIASTA (5) 

Makowiec / Ciasto czekoladowe 
Sernik z rosą / Racuchy z jabłkiem, 

Świąteczne kruche ciasteczka 
Trzy Korony 

 

NAPOJE: Kawa, Herbata, Kompot z suszu,  Woda z 

cytryną, Soki owocowe 

 

PIECZYWO: Pieczywo pszenne i razowe,  

Chleb Trzy Korony własnego wypieku   
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… POKOJE I APARTAMENTY 

I CHWILE ZAREZERWOWANE TYLKO DLA WAS LUKSUSOWYM WYDANIU … 
 

Dysponujemy 22 apartamentami i pokojami. Są to apartamenty dwuosobowe typu double i twin oraz 2 pokoje 
jednoosobowe. Doba hotelowa trwa od 14:00 do 12:00 dnia następnego. Dwuosobowy pokój Classic – 259 zł, 
Dwuosobowy pokój Premium (większy metraż i wyższy standard) – 289 zł oraz Dwuosobowy apartament Junior 
Suite Loft – 319 zł (duży metraż i wysoki standard) oraz Apartament Royal Loft (duży metraż i wysoki standard) – 
359 zł oraz dwa jednoosobowe pokoje Small – 179 zł. W ramach niniejszej oferty obowiązuje rabat -10% na 
wszystkie standardy pokoi hotelowych. 
 

 

 

 

 

 

 
Manager Hotelu 

Monika Krawczak 

 
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI  

Zadzwoń i umów się z nami na spotkanie, wspólnie zorganizujemy  
Wasze Przyjęcie 

 
e – mail: trzykoronypulawy@gmail.com 

tel. + 48 81 886 44 44; mobile: +48 664 119 110 

 


