Odkryj
ukryty
Pałacyk
Europejski

ROK 1884
KRAKÓW,

JAN KAZIMIERZ LUBICZ
PRAWNIK I ARCHITEKT NA DWORZE
CESARZA AUSTRII
W 1884 ROKU STWORZYŁ Z MIŁOŚCI PROJEKT SWOJEGO
ŻYCIA. HOTEL EUROPEJSKI, W NIM UKRYŁ PAŁACYK
EUROPEJSKI DLA SWOJEJ UKOCHANEJ.
W IMIĘ CELEBRACJI ŻYCIA, CELEBRACJI MIŁOŚCI!

DZISIAJ

DLATEGO

Z PASJĄ KONTYNUUJEMY
PROJEKT NASZEGO PRZODKA.
WIERZĄC, ŻE MIŁOŚĆ
ZASŁUGUJE NA WYJĄTKOWĄ
OPRAWĘ I BAJECZNĄ ZABAWĘ.

DBAJĄC O NAJMNIEJSZE
SZCZEGÓŁY
TWORZYMY WYJĄTKOWE
WESELA, ROZTAŃCZONE BALE.

PAŁACYK EUROPEJSKI

1884

"Nic dwa razy
się nie zdarza"
WISŁAWA SZYMBORSKA

PAŁACYK
EUROPEJSKI

PAŁACYK EUROPEJSKI
Pałacowe sale w sercu Krakowa do
280 gości.
Wykwintne i elastyczne menu.
Profesjonalna obsługa kelnerska i
pomoc organizacyjna

PAŁACYK EUROPEJSKI

Specjalne niskie ceny pokoi dla
rodziców i gości weselnych.
brak korkowego
Wynajęcie sali do świtu *5 rano
Rabat 10% na chrzciny, komunie.

1884

"sala kossakówka"
MALUJE BAJECZNE WSPOMNIENIA

PAŁACYK
EUROPEJSKI

Makaron wyrabiamy sami z
dwóch typów polskiej mąki pszennej drobno mielonej typ
00 oraz pszenicy durum.

Smak prawdziwego
masła, wiejskich jaj, ,
gotowanie z miłości to sekrety naszej
kuchni.
PAŁACYK EUROPEJSKI

1884

MENU "WESELNE"
PRZYSTAWKA
rolada ze schabu z sosem tatarskim
łososiowe roladki z orzechami w piance
bazylikowej
Caprese
Sałatka europejska

ZUPA
rosół na kurze zagrodowej
krem brokułowy z płatkami migdałów
francuska zupa cebulowa na białym winie z
grzankami i serem

DANIE GŁÓWNE
Marynowane polędwiczki wieprzowe w
aromatycznym sosie z
prawdziwków kluseczkami śląskimi z
bukietem surówek.
Zrazik wołowy aromatycznym sosie
kurkowym z kluseczkami śląskimi
Schab pieczony w sosie pieczeniowomiodowym z ziemniakami, z modrą kapustą z
pomidorami i ananasem

DESER
panna cotta waniliowa z truskawkami
aksamitne lody z owocami

DRUGIE DANIE *DWA DO
WYBORU
Biała ryba na beszamelu z skórką limonki z
warzywnym risotto z bukietem surówek
Rolada z kurczaka nadziewana szpinakiem w
sosie beszamelowym z pure ziemniaczanym z
bukietem surówek.
Grillowany filet z indyka z pieczoną
brzoskwinią z szyszkami ziemniaczanymi,
selerem z rodzynkami.
Europejski zrazik wieprzowy w sosie
myśliwskim z ziemniaczkami puree
Rolada z kurczaka nadziewana szpinakiem w
sosie beszamelowym z pure ziemniaczanym z
bukietem surówek.
Kotlet de Volaille z ziemniakami po
krakowsku, marchwią z pomarańczą
staropolski barszcz czerwony z pasztecikiem

196,00

MENU "CARPE DIEM"
PRZYSTAWKA
półgęsek na sałacie lodowej z sosem
winegret
łososiowe roladki z orzechami w piance
bazylikowej
carpaccio z łososia z musem chrzanowym
caprese

ZUPA
żurek staropolski w chrupiącej czarce
chlebowej
staropolski rosół z pulpecikami
drobiowymi
krem pomidorowy z ricottą
dwu kolorowy Krem brokułowokalafiorowy

DANIE GŁÓWNE

delikatny Królik w sosie śmietankowym z
warzywami blanszowanymi, pure
ziemniaczanym z koperkiem z bukietem
ćwikły z chrzanem
Marynowane polędwiczki wieprzowe w
aromatycznym sosie z prawdziwków,
kluseczkami śląskimi, zestawem surówek
Juki ułańskie w sosie myśliwskim z kaszą
jęczmienną, bukiecikiem modrej kapusty

DESER
Lody klonowe z orzechami w karmelu na
kruszonej bezie
Beza z gałką lodów w sosie malinowym z
owocami leśnymi i miętą
Panna cotta waniliowa z truskawkami
płonące Aksamitne lody z bitą śmietaną

DRUGIE DANIE *TRZY DO
WYBORU
Biała ryba na beszamelu z skórką limonki z
warzywnym risotto z sałatą lodową z
dressingiem
Grillowany filet z indyka z pieczoną
brzoskwinią, żurawiną, pure ziemniaczane,
mix sałat
Rolada z kurczaka nadziewana szpinakiem z
pure ziemniaczanym i buraczkami
Europejski zrazik wieprzowy z ziemniaczkami
puree i sałatką z ogórków
Boeuf strogonow po polsku
staropolski barszcz czerwony z pasztecikiem.
Kotlet de Volaille z ziemniakami po
krakowsku, marchwią z pomarańczą

231, 00

MENU "RARYTASY"
PRZYSTAWKA
tatar z łososia
łososiowe roladki z orzechami w piance
bazylikowej
Carpaccio z kaczki wędzonej
caprese

ZUPA
żurek staropolski w chrupiącej czarce
chlebowej
staropolski rosół z pulpecikami
drobiowymi
krem pomidorowy z ricottą
dwu kolorowy Krem brokułowokalafiorowy

DANIE GŁÓWNE
stek rostbef w sosie koniakowośmietankowym z ziemniakami po krakowsku
Pieczeń cielęca w sosie z aromatem świeżej
szałwii z kluskami śląskimi i glazurowaną w
miodzie marchewką z groszkiem
półmisek trzech mięs, ziemniaki po krakowsku
buraczki po staropolsku

DESER
Lody klonowe z orzechami w karmelu na
kruszonej bezie
Beza z gałką lodów w sosie malinowym z
owocami leśnymi i miętą
Panna cotta waniliowa z truskawkami
płonące Aksamitne lody z bitą śmietaną

DRUGIE DANIE *TRZY DO
WYBORU
delikatny Królik w sosie śmietankowym z
warzywami blanszowanymi, pure
ziemniaczanym z koperkiem z bukietem ćwikły
z chrzanem
Juki ułańskie w sosie myśliwskim z kaszą
jęczmienną, sałatką z ogórków
Marynowane polędwiczki wieprzowe w
aromatycznym sosie kurkowym z kluseczkami
śląskimi
rolada z kurczaka nadziewana szpinakiem z
bukietem surówek
Biała ryba na beszamelu z skórką limonki z
warzywnym risotto z sałatą lodową z
dressingiem
Boeuf strogonow po polsku
staropolski Barszczyk czerwony z
pasztecikiem

295,00

w cenie menu
Bufet zakąsek
PAŁACYK EUROPEJSKI
Półmiski mięs pieczonych i wędlin:
schab, karczek szpikowany czosnkiem,
pieczony filet z indyka z morelami,
rolada z boczku
Szynka wędzona, kiełbasa wiejska,
kabanos, salami
Pasztet staropolski z konfiturą
żurawinową
Deski serów pleśniowych z
winogronami
Śledzie marynowane w trzech smakach.
Tymbaliki z warzywami i kurczakieM
galaretki drobiowe
Sosy: cumberland, tatarski
Sałatki: tradycyjna
jarzynowa, hawajska
Kosz różnorodnego pieczywa
PAŁACYK EUROPEJSKI

1884

Bufet pysznych
słodkości
PAŁACYK EUROPEJSKI
tarta cytrynowa
mini tiramisu
domowy sernik po krakowsku
domowa szarlotka
muffinki czekoladowe
babeczki z owocami
Patera owocowa

już od 19,90

bo kalorie na weselu
uciekają w roztańczonym
rytmie.
PAŁACYK EUROPEJSKI

1884

MAGICZNY
OGRÓD
JAN KAZIMIERZ UKRYŁ PAŁAC
MY WZBOGACILIŚMY GO O
KWIECISTY OGRÓD.

PAŁACYK
EUROEPSJKI

Dodatkowe Atrakcje
WESELNY OPEN BAR
JUŻ OD 77,00
Wódka WESELNA + Wino + Koktajle

BUFET EKSTRA
JUŻ OD 19,70
prosiak
indyk cały
Stół wiejski
Stół Śródziemnomorski
Stół Sushi
Life Cooking
16 koktajli weselnych
FONTANNA Z CZEKOLADĄ
WSPÓŁPRACUJEMY
tao sushi
angel effect bar
prosiak czy świnia
sklep ekologiczny "natura"
PAŁACYK EUROPEJSKI

1884

DŻENTELMENI NIE ROZMAWIAJĄ O
PIENIĄDZACH BO JE PO PROSTU MAJĄ
ALE MY KRAKUSI... :-)
ZAPRASZAMY NA PYSZNĄ KAWĘ I PREZENTACJE SAL

DZIĘKUJEMY!
ZESPÓŁ,PAŁACYK EUROPEJSKI

EST. 1884
LUBICZ 5
TEL.12 423 25 10

