Podaruj bliskim

Magiczne Święta

Świąteczny

Pakiet pobytowy
od 645 PLN/os. za dobę

2 noclegi w pokoju dwuosobowym typu Hilton Guest Room*
Wyjątkowa bufetowa kolacja wigilijna przy dźwiękach kolęd
Bufet bożonarodzeniowy
Świąteczny bufet słodkości
Świąteczne bufety śniadaniowe
Ozdabianie pierników
Dostęp do strefy wellness z basenem na 5. piętrze,
widokiem na Motławę i panoramę Starego Miasta
Dostęp do strefy saun (sucha i parowa)
10% rabatu na zabiegi relaksacyjne i pielęgnacyjne w Urban Spa**
Pobyt dziecka do 12 roku życia gratis
*upgrade do pokoju typu deluxe/suite dodatkowo płatny
**rabat od cen indywidualnych standardowych

menu

Kolacja Wigilijna

Bufet zimny

Bufet ciepły

Bufet świeżych sałat

Pierogi z grzybami

Sałatka z warzyw korzennych z groszkiem

Pierogi wytrawne z serem

Sandacz w galarecie

Łosoś z sosem kaparowym

Paszteciki z kapustą,

Karp w sosie chrzanowym

Paszteciki z grzybami

Łopatka w sosie grzybowym

Karp z rodzynkami i migdałami

Bigos z grzybami

Pieczyste - schab wieprzowy, boczek, mostek wołowy

Kopytka z emulsją maślaną

Sery krowie z czarnuszką, kozieradką, pomidorami

Ryż z groszkiem i tymiankiem

Marynaty, miody, winogrona, grissini
Pieczywo, masło

Bufet słodki
Ciasto makowe

Zupa

Trio czekoladowe

Barszcz czerwony z uszkami

Kutia z makiem i bakaliami

Sernik królewski
Mus waniliowy z komosą i owocami
Owoce filetowane
Kompot z suszu

menu

Kolacja Bożonarodzeniowa

Bufet zimny

Bufet ciepły

Bufet świeżych sałat

Pierogi z grzybami

Sałatka z warzyw korzennych z groszkiem

Pierogi wytrawne z serem

Łosoś marynowany w ziołach z szyjkami rakowymi

Dorsz w sosie koperkowym

Śledzie w dwóch smakach

Udo kacze z jabłkami i sosem demi glace

Wędliny z domowej wędzarni

Wołowina po burgundzku

Lokalne sery zagrodowe

Ziemniaki w emulsji ziołowej

Paszteciki z kapustą

Kasza pęczak z warzywami

Paszteciki z grzybami
Pasztet z dziczyzny z sosem żurawinowym
Marynaty, pieczywo, masło

Bufet słodki
Torcik piernikowy

Zupa

Ciasto makowe

Barszcz czerwony z pasztecikiem

Pascha z pomarańczą

Sernik z rodzynkami
Kutia z makiem i bakaliami
Owoce filetowane
Kompot z suszu

