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HOTEL Z HISTORIĄ NAD BRZEGIEM WISŁY …  

  

   

IMPREZY INTEGRACYJNE  
W TRZY KORONY BOUTIQUE  

OFERTA  
  

  
  
  
  
  
 



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  

  
MENU WHISKY  

UROCZYSTY OBIAD SERWOWANY (3)  

ZUPA : Krem z kalafiora z prażonym ziarnem, świeży 
tymianek  DANIE GŁÓWNE   
Pierś z kurczaka kukurydzianego, w sosie gorgonzola, 
ziemniaki i seler puree, koktajl sałat  
Wolno duszona pręga wołowa w sosie z bursztynowego 
piwa i palonej cebuli, ziemniaki puree, wiązka zielonych 
szparagów Vege - Burak Wellington z pesto, pieczarkami i 
musem buraczano – balsamicznym  
DESER : Mus czekoladowy z sercem z malin    

DANIA GORĄCE (2)  

DANIE GORĄCE SERWOWANE (1)  

Stek z karkówki w sosie z trawy żubrowej, ziemniaki puree, 
koktajl sałat  
GORĄCY KOCIOŁEK W BUFECIE (1)  

Barszczyk w duecie z pierogami z mięsem, kapustą i 
grzybami BUFET DESEROWY (podstawowy):  
kompozycje ciast, słodkie mini deserki, owoce filetowane   

  ZIMNE PRZEKĄSKI (8)   

PRZEKĄSKI   

Deska mięs pieczonych z żurawiną i chrzanem  
Rolmopsy śledziowe Parafit z kaczych wątróbek na 
crostini, konfitura z malin  
Camembert z konfiturą z jeżyn, prażone ziarna 
Portobello z jakiem, czarnym czosnkiem, suszonymi 
pomidorami i pietruszką   
Tymbaliki z kurczaka z warzywami  

Sałatka truskawkowe pole z kurczakiem i ziarnami 
granatu, dresing koperkowy   
Pikantne pucharki sałaty, ser feta, sos estragonowy  

PIECZYWO JASNE I CIEMNE  

PAKIET NAPOI BEZALKOHOLOWYCH   

woda mineralna, soki owocowe 100%, bez limitu  

BUFET KAWOWY espresso, cappuccino, latte, 

czekolada, herbata Dilmah   

DEKORACJA STOŁU (podstawowa): żywe kwiaty, 

świece  
PAPETERIA - MENU NA STOŁACH    

  

  

 

MENU BRANDY  
UROCZYSTY OBIAD SERWOWANY (4)    
PRZYSTAWKA  

Koktajl sałat z wędzoną gruszką, burakiem i prażony bekon             

ZUPA   

Krem z białych warzyw z chili i prażonym słonecznikiem Krem 

z cebuli na białym winie z serem grana padano    

DANIE GŁÓWNE   

Pierś z kaczki sous vide, puree z modrej kapusty, ziemniak, botwina, 

sos malinowy  

Polik wołowy w sosie z ciemnego słodu piwnego, purée 

ziemniaczano selerowe, karmelizowana marchewka, świeży 

tymianek  

Polędwiczka wieprzowa w kremowym sosie z białego wina i 

kurek, puree ziemniaczano kokosowe, karmelizowana 

pietruszka, czarny puder, świeży tymianek  Vege - Burak 

Wellington z pesto, pieczarkami i musem buraczano – 

balsamicznym  

DESER   

Lody bezowe, mus truskawkowy, gorzka czekolada, rozmaryn 

Panna cotta z konfiturą morelową, czekoladą i pudrem   

z buraka  

DANIA GORĄCE (3)  

GORĄCY KOCIOŁEK W BUFECIE (2)  

Buef Strogonow, wołowina, warzywa, pieczywo z pieca Barszczyk 

w duecie z pierogami z mięsem oraz kapustą i grzybami  

  

DANIE GORĄCE SERWOWANE (1) Dorsz 

bałtycki z sosem cytrynowym,  zielone 

szparagi, ziemniaki puree  

ZIMNE PRZEKĄSKI   

PRZEKĄSKI (8)  

Deska mięs pieczonych z żurawiną i chrzanem   

Tatar ze śledzia na razowej grzance   

Łosoś z kremowym serem i chrzanem, rukola, burak  

Camembert, konfitura z jeżyn, prażone ziarna  

Rillettes z tuńczyka w wonton, kolendra, limonka Sałatka 

truskawkowe pole z kurczakiem i ziarnami granatu, 

dresing koperkowy   

Sałata Verde z oscypkiem, marynowana śliwka, ziarna 

Sałatka zielony ogród z brokułami, suszone pomidory, 

feta, czosnek, ziarna słonecznika, dressing miodowy  

PALETA SUSHI I SASHIMI (4) PIECZYWO 

JASNE I CIEMNE  

BUFET DESEROWY (rozbudowany):  

 kompozycje ciast, słodkie mini deserki, owoce 

filetowane   

PAKIET NAPOI BEZALKOHOLOWYCH  woda mineralna, 

soki owocowe 100%, bez limitu BUFET KAWOWY 

espresso, cappuccino, latte, czekolada, herbata Dilmah  

DEKORACJA STOŁU (podst.): żywe kwiaty, świece  

PAPETERIA - MENU NA STOŁACH   
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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 
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