
Specjalne RABATY
dla naszych klientów!

10%

rabatu na zabiegi
w Instytucie Łeba Spa

A&A PRESTIGE INSTITUTE

50%

rabatu na
salę konferencyjną i bankietową

WIGILIA FIRMOWA



WIGILIA FIRMOWA 2017

Niniejsza oferta obejmuje

ź firmowa Wigilia w Łeba Hotel & SPA***  od 85,00 zł/os.
ź sala bankietowa do 110 osób lub sala Restauracji Kapitańskiej do 50 osób

ź uroczyste białe nakrycie stołów
ź kolacja w formie bufetu szwedzkiego

(bufet ciepły, zimny, słodki, napoje ciepłe, soki, woda)

ź dania serwowane do stołów lub w formie bufetu szwedzkiego
ź obsługę kelnerską

ź propozycja menu wigilijnego Szefa Kuchni Restauracji Kapitańskiej 
ź pomoc w skomponowaniu własnego menu
ź polecamy wybór świątecznego Open Baru

w cenie  od 50,00 zł/os.
ź atrakcyjne ceny pokoi dla grupy*

ź pokój jednoosobowy dla 25. osoby GRATIS!!!*
ź nocleg w przestronnym i komfortowym pokoju*
ź specjalna oferta zabiegów w Instytucie Łeba Spa*

ź nielimitowane korzystanie z kompleksu basenowego*
(basen, sauna sucha, sauna parowa, sauna na podczerwień)

Zachęcamy do skorzystania z oprawy muzycznej lub 
animacyjnej wieczoru wigilijnego.

*obowiązuje w przypadku wyboru oferty z noclegiem

ŁEBA HOTEL & SPA*** położony jest w urokliwym kurorcie Łeba,
pomiędzy Morzem Bałtyckim, a Jeziorem Sarbsko,

zaledwie 200 m od czystej i szerokiej plaży.

Przedstawiona oferta stanowi jedynie propozycję. Na Państwa życzenie skomponujemy indywidualne menu.



1. PROPOZYCJA MENU 2. PROPOZYCJA MENU

85,00 zł/os. 95,00 zł/os.

BUFET ZIMNY
*ryba po grecku
*ryba w zalewie winno-octowej
*filety z karpia po żydowsku 
*pstrąg faszerowany w galarecie
*bałtyckie śledzie na 3 sposoby: w żurawinie,
  po kaszubsku, na sosie tatarskim
*roladki z ryby morskiej na galaretce ogórkowej
*wybór ryb wędzonych z musem chrzanowym
*pasztet z dorsza z rodzynkami
*pieczywo
*masło

ZUPA
*barszcz czerwony z uszkami
*zupa z suszonych grzybów z kluskami lanymi

BUFET CIEPŁY
*smażony karp na duszonych prawdziwkach
*dorsz marynowany w cebuli na zasmażanej
  kapuście
*pierogi z kapustą i grzybami
*pierogi z łososiem w sosie śmietanowo-
  kawiorowym
*kluski śląskie w sosie grzybowym
*łazanki z kapustą wigilijną

BUFET SŁODKI
*makowiec
*sernik z czekoladą
*sernik z brzoskwiniami
*babka cytrynowa
*babka czekoladowa
*kutia
*kompot z suszonych owoców
*owoce filetowane

BUFET ZIMNY
*ryba po grecku
*filety z karpia po żydowsku
*pstrąg faszerowany w galarecie
*tradycyjna sałatka jarzynowa
  z przepiórczym jajkiem
*roladki z ryby morskiej
*łebski śledź po kapitańsku
*pieczywo
*masło

ZUPA
*barszcz czerwony z uszkami

BUFET CIEPŁY
*smażony karp podany na sosie grzybowym
*ryba smażona z masłem kawiorowym
*pierogi z kapustą i grzybami
*pierogi z dorszem w sosie ogórkowym
*kapusta wigilijna

BUFET SŁODKI
*makowiec
*sernik z czekoladą
*kutia
*kompot z suszonych owoców

Przedstawiona oferta stanowi jedynie propozycję. Na Państwa życzenie skomponujemy indywidualne menu.
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Przedstawiona oferta stanowi jedynie propozycję.

Na Państwa życzenie skomponujemy indywidualne menu. 
W zależności od preferencji oferta może zawierać dania mięsne.

Informacja i rezerwacja
Dział Marketingu Łeba Hotel & Spa***

ul. Nadmorska 9b
84-360 Łeba

+48 514 433 882

sprzedaz@hotelleba.com.pl
www.hotelleba.com.pl


