RESTAURACJA APPASSIONATA
OFERTA KONFERENCYJNO – SZKOLENIOWA
Restauracja Appassionata gwarantuje profesjonalną organizację oraz obsługę konferencji, spotkań
biznesowych oraz szkoleń. Do Państwa dyspozycji jest nowoczesne zaplecze techniczne, wysokiej jakości usługi
restauracyjne
i hotelowe oraz odpowiednio przeszkolony personel.
Atutem kompleksu jest dogodna lokalizacja na granicy trzech miast: Bytomia, Piekar Śląskich oraz
Tarnowskich Gór, 15 kilometrów od lotniska w Pyrzowicach z bezpośrednim zjazdem z drogi wojewódzkiej nr 911.
Obiekt posiada własnym parking mogący pomieścić kilkadziesiąt samochodów.

SALE SZKOLENIOWO - KONFERENCYJNE
Do dyspozycji Gości oddajemy trzy specjalnie przygotowane, klimatyzowane sale o zróżnicowanej
wielkości, które idealnie nadają się zarówno pod organizację dużych konferencji, kameralnych szkoleń oraz spotkań
biznesowych. Wszystkie sale posiadają bezpłatny dostęp do internetu i są wyposażone w profesjonalny sprzęt
audiowizualny m.in. projektor multimedialny, rzutnik, ekran, nagłośnienie wraz z mikrofonem oraz tablicę
samościeralną.

OFERTA WYNAJMU SAL
SALA KONFERENCYJNA
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SALA ŚNIADANIOWA

SALA RÓŻANA

Powierzchnia

100 m

Powierzchnia

60 m

Powierzchnia

20 m2

Ilość osób

do 90

Ilość osób

do 24

Ilość osób

do 12

Koszt wynajmu
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Koszt wynajmu

Koszt wynajmu

Cały dzień

600 zł

Cały dzień

300 zł

Cały dzień

200 zł

Do 4 godzin

300 zł

Do 4 godzin

150 zł

Do 4 godzin

100 zł

POKOJE GOŚCINNE
Oferujemy 9 przestronnych 1-, 2-, 3- i 4-osobowych pokoi gościnnych z łazienkami wyposażonych w telewizory
oraz bezpłatny dostęp do internetu. W cenę noclegu wliczone jest eleganckie śniadanie kontynentalne serwowane
o dogodnej dla Gości godzinie.

CENNIK WYNAJMU POKOI
Pokój 1-osobowy 120 zł
Pokój 2 osobowy 180 zł
Pokój 3 osobowy 240 zł
Pokój 4 osobowy 280 zł

PAKIETY KONFERENCYJNO – SZKOLENIOWE
PAKIET I (5 – 15 uczestników)
PAKIET II (6 – 30 uczestników)
PAKIET III (31 – 80 uczestników)

Cena 80 zł / os.
Cena 75 zł / os.
Cena 70 zł / os.

Każdy Pakiet zawiera:






Wynajęcie wybranej sali wraz z wyposażeniem
Bezpłatny parking dla wszystkich uczestników
Powitalną kawę, herbatę lub wodę
Przerwę kawową
Serwowany lunch do wyboru

Zestawy lunchowe do wyboru*:
Zestaw 1.
 góralska kwaśnica na wędzonych żeberkach
 udko z kurczaka pieczone w papryce podane z kremowym puree ziemniaczanym oraz sałatką colesław
Zestaw 2.
 hiszpańska zupa pomidorowa z ryżem
 sznycel wiejski zapiekany z serem podany z ziemniaczkami pieczonymi w ziołach oraz surówką
z czerwonej kapusty z jabłkiem
Zestaw 3.
 letnia zupa ogórkowa z papryką
 pieczeń jałowcowa z karczku podana z kluskami śląskimi oraz kapustą zasmażaną z żurawiną
Zestaw 4.
 kartoflanka ze swojskim boczkiem
 francuska potrawka z kurczaka podana z ryżem ziołowym i warzywami
Zestaw 5.
 zupa jarzynowa na rosole ze śmietaną
 swojskie gnocchi podane z sosem grzybowym i kurczakiem
Zestaw wegetariański.
 zupa marchewkowa z pestkami dyni
 risotto buraczane z serem kozim, prażonymi orzechami włoskimi i rukolą
*Na Państwa życzenie każdy z zestawów lunchowych możemy przygotować w wersji bezglutenowej.

KONTAKT
Anna Cichoń
Właściciel restauracji

Tel. 505 795 196

