
 
 

OFE�TA
PRZYJĘCIE

U�ODZINOWE -
KIDS PA�TY 

 
 

 



 
Organizacja przyjęcia w Vanilla

Aparthotelu, to gwarancja
profesjonalnej obsługi, eleganckich

wnętrz i miłej, rodzinnej atmosfery. 
 

      Zapraszamy do zapoznania się                 
z naszą szczegółową ofertą.

 
 
 









PRZYKŁADOWE MENU 
OBIAD SE�WOWANY

Sałatka Capresse z wiejską szynką
*

Delikatny krem z zielonego groszku
*

Pierś kurczaka  faszerowana po polsku  podana z sosem dijon,
ziemniakami oraz  duszonymi warzywami

*
Delikatne Tiramisu

 
ZIMNE PRZEKĄSKI

Półmiski mięs, wędlin i kiełbas
Deski serów z orzechami i winogronami
Tarty na słono warzywna i z kurczakiem 

Babeczki na słono nadziewane salsami z dodatkami
Przekąski faszerowane oliwkami, parówkami, suszonymi

pomidorami
Roladki z grillowanego bakłażana z kozim serem

Sałatka Cesarska z kurczakiem, bekonem i aromatycznymi
grzankami czosnkowymi

Sałatka jarzynowa 

 



 

 
PRZYKŁADOWE DANIE GORĄCE

Filet z kurczaka smażony w piwnym cieście podany 
z marynowanymi warzywami 

lub
Filet z indyka na sposób orientalny z ryżem 

lub
Ragout wieprzowe z kluseczkami 

 
 
 

BUFET OWOCOWO - SŁODKI 
Owoce krojone sezonowe, banany, winogrona

Ciasteczka cotailowe, słodkie musy, ciasteczka, babeczki
 
 

Tort urodzinowy - zamawiany zgodnie z Państwa życzeniem i
tematyką przyjęcia, zdrowy, bez sztucznych barwników,

konserwantów. 
 





PRZYKŁADOWE MENU DLA DZIECI 
 

OBIAD SE�WOWANY
 Mini szaszłyczki z warzywami i kulkami sera mozzarella

*
Delikatny krem z pomidorów z makaronem 

*
Mini hamburger  z delikatnym sosem, warzywami i frytkami 

*
Puchar lodowy z owocami i bitą śmietaną

 
Przykładowe danie gorące: 

Racuszki z jabłkami z bitą śmietaną i owocami 
lub 

Klopsiki z indyka, ziemniaki, sałatka z marchewki i jabłka (bez cukru)
lub 

Filet z kurczaka z grilla z ryżem lub kaszą, gotowane warzywa 
 
 

Menu, które proponujemy dzieciom jest zbalansowane, zdrowe 
i odżywcze. Nie używamy niezdrowych olejów, tłuszczów,
barwników, w potrawach ograniczamy ilość soli i cukru!



ATRAKCJE DODATKOWE DLA DZIECI:
 

- ZABAWY Z ANIMATOREM
- OPIEKA ANIMATORA 

- KĄCIK ZABAW 
- MALOWANIE TWARZY

- POKAZ BANIEK MYDLANYCH
- BALONOWE ZOO

- ZAJĘCIA PLASTYCZNE: KOLO�OWANKI, FARBY
- G�Y PLANSZOWE

- MASZYNA DO �OBIENIA POPCORNU 
- P�OJEKCJA FILMÓW/BAJEK DLA DZIECI NA DUŻYM

EKRANIE
 
 





 
W CENIE PRZYJĘCIA

 
Apartament (do karmienia, przebrania
dziecka do 6 godz.)- gratis

 
Parking w garażu podziemnym dla
organizatorów gratis 

 
Kącik gier i zabaw dla dzieci - gratis 

 
Upominek dla solenizanta od Aparthotelu
Vanilla 

 
 

 



 
 
 

 

 
INFORMACJE DODATKOWE
 
Istnieje możliwość skomponowania
własnego menu wedle Państwa życzeń
 
Prezentowane w ofercie zdjęcia mają
charakter poglądowy 
 
Oferta ważna 30 dni. W celu rezerwacji
terminu zapraszamy na spotkanie.
 
Rezerwacja obowiązuje po 
wpłacie zaliczki. 
 

 



 
 
 

 

 
ZAPRASZAMY SERDECZNIE!

 
ERNEST KOZIEŁ

+48 728 429 624 | 12 354 01 51
www.aparthotelvanilla.pl

ul. Bobrzyńskiego 33
30-348 Kraków


