
&Oferta konferencyjna



&

&

Proponujemy Państwu naszą salę konferencyjną na maksymalnie 50 osób 
o wymiarach 11x13 metrów. Sala jest funkcjonalna i urządzona w gustownym stylu. 
Wysoka jakość materiałów i sprzętu gwarantuje bezpieczeństwo oraz komfort 
uczestników szkolenia. Sala znajduje się na piętrze, co zapewnia spokój. Prowadzą 
do niej schody i winda. Posiada duży balkon, co z pewnością słuchacze docenią 
podczas przerwy.

Sala dostępna jest dla organizatorów na godzinę przed rozpoczęciem konferencji 
i godzinę po jej zakończeniu.

W przypadku wielokrotnego podania serwisu kawowego należy uwzględnić 
nastepujący przelicznik:

• dwukrotne podanie – cena x 1,5
• trzykrotne podanie – cena x 2

•   ekran i projektor multimedialny
•   tablica flipchart z markerami, biała 
suchościeralna, magnetyczna 
z uchwytem na papier
•   stolik pod sprzęt multimedialny
•   profesjonalne nagłośnienie 
i oświetlenie
•   rolety zupełnie zaciemniające salę

Sala konferencyjna w godzinach od    ...   do   ...   

Liczba osób:

Cena za godzinę: 185 zł brutto

Wyposażenie sali: &

•   klimatyzacja
•   bezprzewodowy dostęp do internetu
•   szatnia obok sali konferencyjnej
•   przestonny balkon
•   parking w cenie
•   winda

Udogodnienia:

&Cena powyżej 5 godzin: 860 zł brutto

Układ teatralny

50 48 36 20

Układ w podkowę Układ szkolny Narada



&Zdjęcia sali w różnych układach krzeseł:

Układ podkowa

Układ szkolny



Układ teatralny

Układ narada



Stolik kawowy

Zaciemnienie sali



•    Rezerwacja wstepna dokonywana jest na życzenie klienta.
•    Warunkiem utrzymania rezerwacji jest wpłata zaliczki w wysokości 30 % 
szacowanej wartości szkolenia do dnia .................................
•    Opcja płatności faktury przelewem (termin płatności: 7 dni) jest możliwa po 
dostarczeniu zaświadczeń KRS, NIP i REGON. Może to odbyć się drogą e-mailową.

Przesłanie oferty nie jest równoznaczne z dokonaniem rezerwacji.
Uprzejmie prosimy o kontakt w celu dokonania rezerwacji

Na następnej stronie propozycje menu.

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt.

Pozdrawiam
Diana Żółtaszek
Dział marketingu
restauracja@hotelbrochow.pl
tel. 511 701 588
www.restauracjabrochow.pl
ul. Centralna 32, Wrocław

&Warunki rezerwacji i anulacji:



&Propozycje menu lunchowego:

I WARIANT: 30 ZŁ/OS.

A. Krem ziemniaczany 
z chrupiącym boczkiem

Schab pieczony, ziemniaki 
puree, surówka z buraków

Sałatka owocowa

B. Zupa pomidorowa z 
makaronem

Dorsz w cieście piwnym, kasza 
pęczak, mix sałat

Mus waniliowy z owocami

II WARIANT: 35 ZŁ/OS.

A. Zupa ogórkowa
Filet z kurczaka z mozzarellą i 

pomidorami, ryż z patelni, 
warzywa gotowane

Szarlotka

B. Krem brokułowy, płatki 
migdałów

Lasagne ze szpinakiem w sosie 
neapolitana
Panna cotta

III WARIANT: 40 ZŁ/OS.

A. Zupa gulaszowa z 
kluseczkami

Policzki wieprzowe, puree z 
pietruszki, ziemniaki gotowane

Mus czekoladowy

B. Krem z kalafiora, grzanki 
ziołowe

Filet z pstrąga, warzywa 
grilowane, pieczone ziemniaki

Ciasto jogurtowe

IV WARIANT: 50 ZŁ/OS.

A. Tajska zupa z kurczakiem
Polędwiczki wieprzowe, gratin 
ziemniaczane, sos grzybowy, 

pieczone jarzyny
Ciasto czekoladowe

B. Mozzarella z pomidorami
Filet z sandacza, kasza kus kus, 

szpinak, sos kokosowy
Sernik z brzoskwinią


