Oferta Spotkania Wigilijnego

Szanowni Państwo,
Mamy zaszczyt zaproponować Państwu zorganizowanie przyjęcia wigilijnego w restauracji Brasserie 27.
Organizując wigilię firmową w naszej restauracji otrzymują Państwo gwarancję świadczenia usług na
najwyższym poziomie oraz satysfakcję z organizacji przyjęcia w najlepszym i najelegantszym lokalu w
regionie.
Na każde przyjęcie opracowujemy indywidualne menu, uwzględniające gusta i preferencje naszych Gości.
Do Państwa dyspozycji stawiamy nasze doświadczenie oraz służymy radą i pomocą. Dysponujemy salą
bankietową mogącą pomieścić do 45 osób.
Proponujemy kolacje świąteczne w formie dań serwowanych oraz w formie bufetu.

MENU 3 DANIOWE
100 zł/os.
Zupa (proszę wybrać jedną):
 Wigilijny Barszcz czerwony z uszkami nadziewanymi grzybami
 Zupa grzybowa z kluseczkami
 Krem z buraka z kwaśną śmietaną

Danie główne –podawane na półmiskach:
 Filet z pstrąga z migdałami
 Filet z piersi indyka w sosie grzybowym
 Świąteczny bigos ze śliwkami i grzybami
Dodatki podawane na półmiskach:
 Ziemniaki pieczone
 Puree ziemniaczane z masłem
 Buraczki, ćwikła z chrzanem
Deser –podane na półmiskach
 Szarlotka na ciepło z jabłkami i cynamonem
 Wigilijny makowiec z kruszonką
 Kutia
Napoje ciepłe(kawa, herbata), soki i woda do posiłki przez 4 godziny

Powyższe menu może być przez Państwa modyfikowane i dostosowane do charakteru imprezy.
Rezerwacji terminów można dokonywać pod numerem telefonu (+48) 71 371 44 70, (+48) 601 622 338
lub pod adresem e-mailowym: manager@brasserie27.com
Serdecznie zapraszamy!
Brasserie 27 w Hotelu Europeum
ul. Kazimierza Wielkiego 27A  Tel: 71 371 44 71
kontakt@brasserie27.com  www.brasserie27.com

Warunki rezerwacji


Jeżeli zdecydują się Państwo na organizację spotkania, prosimy o pisemne zlecenie rezerwacji.



Rezerwację uznajemy za potwierdzona po wpłaceniu 20% zadatku w terminie 7 dni po
otrzymaniu informacji o chęci dokonania wstępnej rezerwacji. Zadatek jest bezzwrotny.



Ostateczna ilość osób powinna być potwierdzona najpóźniej 48 godzin przed rozpoczęciem
przyjęcia. W przeciwnym razie zleceniodawca zostanie obciążony za pełne zamówienie.

Mam nadzieję, że nasza propozycja będzie dla Państwa interesująca. Jeżeli będą mieli Państwo
pytania, sugestie lub będą Państwo zainteresowani rezerwacją terminu, proszę o kontakt.
Z poważaniem,

Ewelina Jurska-Grabowska
Manager, Brasserie 27
Hotel EUROPEUM
ul. Kazimierza Wielkiego 27 A
50-077 Wrocław
mobile: +48 601 622 338
tel. +48 71 371 44 70
fax. +48 71 371 44 01
e-mail: manager@brasserie27.com
e-mail: kontakt@brasserie27.com
website: www.brasserie27.com
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