odkryj
hotel
europejski

ROK ZAŁ. 1884

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!

hotel europejski
Pałacowe sale w sercu Krakowa od
50 do 220 gości.
Wykwintne i elastyczne menu.
Profesjonalna obsługa kelnerska i
pomoc organizacyjna.

HOTEL EUROPEJSKI

okazjonalne ceny pokoi dla
rodziców i gości weselnych.
brak korkowego.
Wynajęcie sali na wyłączność.
Rabat 10% na chrzciny, komunie.

1884

"sala kossakówka"
MALUJE BAJECZNE WSPOMNIENIA

HOTEL
EUROPEJSKI

Smak prawdziwego
masła, wiejskich
jaj. gotowanie z
miłości - to sekrety
naszej kuchni.
Cieszymy się, że pracują dla nas
tak utalentowani kucharze:
ANDRZEJ POSMYŚ
WŁODEK LISOWSKI
ALEKSANDER BRUSEL

HOTEL EUROPEJSKI

1884

Stolik
SŁODKOŚCI
GRATIS!*
wartość 2200,00

*powyżej 100 os.

HOTEL
EUROPEJSKI

obiad "weselny" DO 4 GODZIN
PRZYSTAWKA
rolada ze schabu z sosem tatarskim
łososiowe roladki z orzechami w
piance bazylikowej
Caprese
Sałatka europejska
DANIE GŁÓWNE
Marynowane polędwiczki wieprzowe w
aromatycznym sosie z
prawdziwków kluseczkami śląskimi z
bukietem surówek.
Juki ułańskie w sosie myśliwskim z
kaszą jęczmienną, bukiecikiem modrej
kapusty
Schab pieczony w sosie pieczeniowomiodowym z ziemniakami, z modrą
kapustą z pomidorami i ananasem

ZUPA
rosół na kurze zagrodowej
krem brokułowy z płatkami
migdałów
francuska zupa cebulowa na białym
winie z grzankami i serem
DESER
panna cotta waniliowa z
truskawkami
aksamitne lody z owocami
beza z gałką lodów

PAKIET NAPOJÓW
(GRATIS!)
woda, sok, kawa, herbata

157,00

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

ZUPA
rosół na kaczce i kurze zagrodowej
krem brokułowy z płatkami migdałów
krem pomidorowy z ricottą i oliwą
bazyliową

DANIE GŁÓWNE
Marynowane polędwiczki wieprzowe w
aromatycznym sosie z
prawdziwków kluseczkami śląskimi z
bukietem surówek.
Juki ułańskie w sosie myśliwskim z kaszą
jęczmienną, bukiecikiem modrej kapusty
polędwiczki wieprzowe owinięte boczkiem w
sosie winno-rozmarynowym z tartą
ziemniaczaną i sałatką europejską
PAKIET NAPOJÓW
(GRATIS!)

DESER
panna cotta waniliowa z truskawkami
Beza z gałką lodów w sosie malinowym z
owocami leśnymi i miętą
pucharek lodowy

DRUGIE DANIE
dorsz 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
kotler rycerski z szyszkami ziemniaczanymi
po krakowsku, marchwią z pomarańczą

TRZECIE DANIE GORĄCE
barszcz z pasztecikiem
strogonow

220,00 205,00
TYLKO 189,00*
*na piątkowe,
niedzielne terminy

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

ZUPA
rosół na kaczce i kurze zagrodowej
krem brokułowy z płatkami migdałów
krem pomidorowy z ricottą i oliwą
bazyliową

DANIE GŁÓWNE
Marynowane polędwiczki wieprzowe w
aromatycznym sosie z
prawdziwków kluseczkami śląskimi z
bukietem surówek.
Juki ułańskie w sosie myśliwskim z kaszą
jęczmienną, bukiecikiem modrej kapusty
polędwiczki wieprzowe owinięte boczkiem w
sosie winno-rozmarynowym z tartą
ziemniaczaną i sałatką europejską
PAKIET NAPOJÓW
(GRATIS!)

DESER
suflet czekoladowy z musem malinowym
panna cotta waniliowa z truskawkami
Beza z gałką lodów w sosie malinowym z
owocami leśnymi

DRUGIE DANIE *DWA DO
WYBORU
dorsz 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
Kotlet de Volaille z ziemniakami po
krakowsku, marchwią z pomarańczą

CZWARTE DANIE GORĄCE
barszcz z pasztecikiem
strogonow

250,00 223,00
TYLKO 209,00*

*na piątkowe, niedzielne
terminy

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

ZUPA
rosół na kaczce i kurze zagrodowej
krem brokułowy z płatkami migdałów
krem pomidorowy z ricottą i oliwą
bazyliową

DANIE GŁÓWNE
kaczka w sosie z pomarańczy i mandarynek
na kaszy z sałatką europejską
Marynowane polędwiczki wieprzowe w
aromatycznym sosie z
prawdziwków kluseczkami śląskimi z
bukietem surówek.
Juki ułańskie w sosie myśliwskim z kaszą
jęczmienną, bukiecikiem modrej kapusty
polędwiczki wieprzowe owinięte boczkiem w
sosie winno-rozmarynowym z tartą
ziemniaczaną i sałatką europejską
PAKIET NAPOJÓW
(GRATIS!)

DESER
suflet czekoladowy z musem malinowym
panna cotta waniliowa z truskawkami
Beza z gałką lodów w sosie malinowym z
owocami leśnymi

DRUGIE DANIE *DWA DO
WYBORU
dorsz 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
faszerowana cukinia i papryka w sosie
balsamiczno serowym

CZWARTE DANIE GORĄCE
barszcz z pasztecikiem
strogonow

270,00 247,00
TYLKO 223,00*

*na piątkowe, niedzielne
terminy

już w cenie menu
Bufet zakąsek
HOTEL 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
HOTEL EUROPEJSKI

1884

JAKIE MASZ PYTANIA?
CZY MAJĄ PAŃSTWO JESZCZE
SOBOTNIE TERMINY NA ROK
2019/2020?
Tak, związku z reorganizacją sali.
Wyjątkowo w tym sezonie mamy jeszcze
wolne gorące sobotnie terminy.
JAKA JEST MINIMALNA LICZBA
GOŚCI?
Organizujemy przyjęcia od 30 do 250 gości.

CZY POBIERAJĄ PAŃSTWO KORKOWE?

Zależy nam na szampańskiej zabawie dlatego
udostępniamy możliwość zaopatrzenia
przyjęcia w alkohole - gratis.

CZY MAJĄ PAŃSTWO POKOJE?

tak, ukryty pałacyk znajduje się w naszym
hotelu europejskim, w którym czekają na
państwa 47 pokoi.

CZY MOŻLIWY JEST RABAT NA POKOJE
PRZY WIĘKSZEJ REZERWACJI?

tak, dla par młodych oraz ich gości
przygotowaliśmy okazjonalną ofertę z
rabatem do 30%.
CZY POBIERAJĄ PAŃSTWO OPŁATĘ
ZAIKS?

tak, opłacamy zaiks w imieniu zespołu
muzycznego dlatego pobieramy opłatę w cenie
247,00

CZY ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZMIAN W W
MENU?

CZY MAJĄ PAŃSTWO PARKING?

tak, Cieszymy się z Państwa zaangażowania i
chętnie dopracujemy menu pod państwa
oczekiwania

tak, na naszym dziedzińcu znajduje się
parking. w cenie udostępniamy 7 miejsc
parkingowych.

Masz
pytania?
197,00
214,00
czekamy
na
TYLKO 189,00*
he@he.pl

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

HOTEL
EUROPEJSKI

Dodatkowe Atrakcje
WESELNY OPEN BAR
J U Ż O D 7 7 , 0 0 (netto)
Wódka WESELNA + Wino + 6 koktajli

BUFET EKSTRA
JUŻ OD 19,70
dekoracja sali
tort weselny
Stół wiejski
Stół Śródziemnomorski
Stół Sushi
Life Cooking
9 koktajli weselnych
fontanna z czekoladą
WSPÓŁPRACUJEMY
flowryści
dj wodzirej
cukiernie
HOTEL EUROPEJSKI

1884

Kiedy nas
odwiedzisz?
UL.LUBICZ 5
HE.PL

he@he.pl

662 663 050

