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        HOTEL Z HISTORIĄ NAD BRZEGIEM WISŁY …  

  

  
  

  
  

  

  

ŚNIADANIA BIZNESOWE  
W TRZY KORONY BOUTIQUE  

OFERTA  
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ŚNIADANIE STANDARD   

BUFET ZIMNY (7)  BUFET GORĄCY (3)  BUFET DESEROWY   

• Talerz wędlin i kiełbas  

• Deska serów pleśniowych i żółtych  

• Bruschetta z pomidorami i bazylią   

• Pasta jajeczna na chrupiącej grzance  

• Twarożek ze szczypiorkiem na razowcu  

• Sałatka z serem feta i suszonymi 

pomidorami, sos koperkowy  

• Jajko sadzone  

• Frankfurterki   

• Warzywa grillowane  
(pomidory, pieczarki, cukinia,  
czerwona cebula)   

  

ZIMNY: Wybór ciast (2)  

Kruche ciasteczka (1)  

Owoce filetowane (3)  

Płatki i mleko   

CIEPŁY: Słodkie przekąski (1)  

Jabłka pieczone z żurawiną   

  

• Regionalny piróg biłgorajski   

Wybór świeżego pieczywa: świeże bułeczki, chleb jasny i ciemny, pieczywo waza, wafle ryżowe   

Dodatki: masełko, miód, dżem, nutella, bakalie, musztarda, majonez, ketchup oraz płatki śniadaniowe i mleko  

Pakiet napoi bezalkoholowych: woda mineralna z mięta i cytryną, soki owocowe 100%, Bufet 

kawowy: espresso, cappuccino, latte, czekolada, herbata (5 rodzajów)  

  

  

 ŚNIADANIE PREMIUM   

BUFET ZIMNY (9)  BUFET GORĄCY (4)  BUFET DESEROWY   

• Talerz wędlin i kiełbas  

• Deska serów pleśniowych i żółtych  

• Bruschetta z pomidorami i bazylią   

• Mini tatar ze śledzia z marynowanymi 
pieczarkami i papryczką jalapeno   

• Pasta jajeczna na chrupiącej grzance  

• Twarożek ze szczypiorkiem na razowcu  

• Sałatka z serem feta i suszonymi 

pomidorami, sos koperkowy – mono porcje   

• Jajko sadzone  

• Frankfurterki gotowane  

• Placki ziemniaczane z 
grillowanymi borowikami   

• Warzywa grillowane   

 (pomidory, pieczarki, cukinia, 
czerwona cebula)   
  

ZIMNY: Wybór ciast (3)  

Kruche ciasteczka (2)  

Owoce filetowane (4)  

Płatki i mleko   

CIEPŁY: Słodkie przekąski (2)  

• Jabłka pieczone z żurawiną   

• Mini Pankejki amerykańskie  z 

syropem klonowym i 

dodatkami   

• Sałatka z grillowana gruszką i gorgonzolą – mono porcje   

• Regionalny piróg biłgorajski   

Wybór świeżego pieczywa: świeże bułeczki, chleb jasny i ciemny, pieczywo waza, wafle ryżowe   

Dodatki: masełko, miód, dżem, nutella, bakalie, musztarda, majonez, ketchup oraz płatki śniadaniowe i mleko  

Pakiet napoi bezalkoholowych: woda mineralna z mięta i cytryną, soki owocowe 100%, Bufet 

kawowy: espresso, cappuccino, latte, czekolada, herbata (5 rodzajów)  

  

  

  

 ŚNIADANIE PRESTIGE   

BUFET ZIMNY (11)  BUFET GORĄCY (6)  BUFET DESEROWY   

• Talerz wędlin i kiełbas  

• Deska serów pleśniowych i żółtych  

• Bruschetta z pomidorami i bazylią   

• Pate z kaczych wątróbek z migdałami  i 
malinami na crostinii   

• Pasta jajeczna na chrupiącej grzance  

• Twarożek ze szczypiorkiem na razowcu  

• Zielone szparagi z chrzanowym serkiem 
owinięte szynką   

• Mini tatar ze śledzia z marynowanymi 

pieczarkami i papryczką jalapeno   

• Jajko sadzone  

• Frankfurterki   

• Pieczone plastry wędzonego 
boczku   

• Placki ziemniaczane z grillowanymi 
borowikami   

• Naleśniki ze szpinakiem   

• Warzywa grillowane   

 (pomidory, pieczarki, cukinia, 
czerwona cebula)   
  

ZIMNY: Wybór ciast (4)  

Kruche ciasteczka (2)  

Owoce filetowane (5)  

Płatki i mleko   

CIEPŁY: Słodkie przekąski (3)  

• Jabłka pieczone z żurawiną   

• Mini Pankejki amerykańskie z 
syropem klonowym i dodatkami   

• Gofry z syropem klonowym   

  

• Sałatka z serem feta i suszonymi pomidorami, sos koperkowy  

• Sałatka z grillowana gruszką i gorgonzolą – mono porcje   

• Regionalny piróg biłgorajski  

Wybór świeżego pieczywa: świeże bułeczki, chleb jasny i ciemny, pieczywo waza, wafle ryżowe   

Dodatki: masełko, miód, dżem, nutella, bakalie, musztarda, majonez, ketchup oraz płatki śniadaniowe i mleko  

Pakiet napoi bezalkoholowych: woda mineralna z mięta i cytryną, soki owocowe 100%, Bufet 

kawowy: espresso, cappuccino, latte, czekolada, herbata (5 rodzajów)  
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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: trzykoronypulawy@gmail.com 

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