Kompleks Biały Dom, to miejsce o wysokiej klasy wnętrzach, urządzonych
w eleganckim stylu. Sąsiedztwo lasu i bliskość natury sprawiają, iż jest to idealne
miejsce zarówno na wypoczynek, przyjęcia, konferencje jak i spotkania biznesowe.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

OFERTA OGÓLNA

Termin:
według indywidualnych ustaleń
Godziny trwania imprezy:
według indywidualnych ustaleń
Miejsce organizacji:
Hotel
Sala Kolumnowa / Górna / Bankietowa
Restauracja Premium
Zielony teren wokół kompleksu

Położenie
Miejsce położne jest w centrum Śląska, zaledwie kilka minut od węzła autostrady A1 i A4 w
Gliwicach. Okalająca okolica to przeważające lasy oraz pola.

Oddajemy Państwu do dyspozycji przestrzenie Białego Domu wraz z profesjonalną obsługą kelnerską.
Organizujemy przyjęcia już od kilkunastu do nawet 600 osób.

Sala Kolumnowa

Sala Bankietowa

Sala Górna

Kuchnię Restauracji Hotelu Biały Dom polecają Szefowie Kuchni:

Grąbczewski Andrzej

Propozycja menu imprezowego
Powitalny kieliszek wina musującego
Przystawka:
Róża łososiowa na serku owczym
Polędwiczka wieprzowa wędzona z rokitnikiem
Zupa do wyboru:
Tradycyjny rosół z makaronem
Krem z pora na białym winie z serem gorgonzola
Krem ze skorzonery z emulsją i suszonym pomidorem
Krem borowikowy z grzankami
Wybór mięs (2 szt./os.) - do wyboru 3 pozycje
Tradycyjna rolada śląska
Panierowany zawijaniec z gruszką i serem mozzarella
Kaczka pieczona po staropolsku
Kotlet drobiowy z serem mozzarella i pomidorami
Peklowana szynka nadziewana wędzonką
Grillowany filet drobiowy z serem ricotta
De volaille z masłaem czosnkowym
Eskalopki wieprzowe z boczniakiem
Warkocz drobiowo-wieprzowy

Gabriel Gatner

Dodatki skrobiowe – do wybory dwie pozycje
Ziemniaki z wody z koperkiem
Kluski śląskie (ciemne i jasne)
Ryż z warzywami
Ziemniaki purée (tradycyjne, smakowe: paprykowe, serowe)

Dodatki warzywne – do wyboru trzy pozycje
Surówka z marchwi
Surówka wiosenna z kapusty białej
Surówka z kapusty pekińskiej
Surówka z czerwonej kapusty
Surówka z selera
Buraczki klasyczne
Bukiet gotowanych jarzyn z prażonymi migdałami
Mix sałat z jogurtem
Kapusta czerwona gotowana z boczkiem
Kapusta biała na ciepło z koperkiem

Deser do obiadu, do wyboru:
Mascarpone z musem truskawkowym
Panna cotta waniliowa z miętą i malinami
Mus karmelowy na bazie śmietany z orzechami
Deser czekoladowy black&white z bezą i rodzynkami
Deser chałwowy z białą czekoladą i aromatem leśnych owoców

Zakąski zimne
Półmisek tradycyjnych mięs z własnej wędzarni
ze szlachetnymi wędlinami
Tatar z łososia
Jajka podane z kawiorem
Mini galaretki drobiowe
Spring Rolls z farszem tajskim
Śledź po węgiersku
Półmisek szlachetnych serów
Łosoś wędzony z jajkiem
Pomidory z mozzarellą
Kiełbaski w cieście francuskim
Croissanty z serkiem philadelphia
Tiftele wieprzowe w cieście francuskim
Krążki tortilli z twarożkiem i warzywami
Sałatka grecka
Sałatka grandine z orzechami oraz grillowaną piersią kurczaka
Pieczywo oraz masło

KOLACJA: (porcjowo jedna propozycja do wyboru)
Policzki wieprzowe w sosie tymiankowym / kasza bulgur / buraczki
Sakiewki z schabu z farszem warzywnym / puree / bukiet sałat
Pierś drobiowa suprime / frytki / warzywa gotowane
Dorsz ze szpinakiem / wedges / surówka z kiszonej kapusty
lub / i
KOLACJA: (w kociołku jedna propozycja do wyboru)
Tradycyjny bogracz z chrupiącą bułką z pieca
Barszcz z pasztecikiem
Strogonoff z chrupiącą bułką z pieca
Stifado drobiowe z papryką

Bufet słodki:
Mix ciast koktajlowych
Mini donaty
Mini ptysie
Mini deserki wielosmakowe

Alkohole
Open bar
Piwo lane
Wino
Whiskey
Wódka

Napoje bez limitu
Napoje gazowane 0,2L
Pepsi
Mirinda
7Up
Soki owocowe
Kawa
Herbata
Woda z cytryną

Jako dania wegańskie proponujemy:
Risotto warzywne z bakłażanem
Makaron ryżowy z warzywami w sosie orientalnym
Grillowany szaszłyk warzywny
Kotlet warzywny w asyście grillowanych warzyw z konfitowaną gruszką na chrupiącej sałacie
Burger warzywny na risotto z zielonym pesto

Dodatkowo proponujemy
Obsługa DJ-a - cena ustalana indywidualnie

Obsługa barmańska - cena zależna od pakietu drinków i ilości osób

Fotobudka (2 h bez limitu zdjęć) - 7 zł / os.

Wiejski stół - 20 zł / os.

Kredens serów - 2500 zł

Founde Serowe - 800 zł

Pokaz płonącego udźca - 25 zł / os.

Fontanna czekoladowa - od 500 zł do 1500 zł (w zależności od ilości osób)

Fontanna alkoholowa - od 500 zł do 1500 zł (w zależności od ilości osób)

Transport gości - cena indywidualna zależna od ustaleń

Kompleks Biały Dom oddaje Państwu do dyspozycji 52 pokoje, mogące gościć 175 osób.
Zakwaterowanie
Pokój jednoosobowy typu Biznes
Śniadanie w formie bufetu
Wejście do strefy Wellness Biały Dom
Bezpłatny parking
Bezpłatny, bezprzewodowy internet
230 zł / pokój / doba
Pokój dwuosobowy typu Biznes
Śniadanie w formie bufetu
Wejście do strefy Wellness Biały Dom
Bezpłatny parking
Bezpłatny, bezprzewodowy internet
299 zł / pokój / doba
Pokój jednoosobowy typu Biznes Premium
Śniadanie w formie bufetu
Wejście do strefy Wellness Biały Dom
Bezpłatny parking
Bezpłatny, bezprzewodowy internet
290 zł / pokój / doba
Pokój dwuosobowy typu Biznes Premium
Śniadanie w formie bufetu
Wejście do strefy Wellness Biały Dom
Bezpłatny parking
Bezpłatny, bezprzewodowy internet
310 zł / pokój / doba
Apartament
Śniadanie w formie bufetu
Wejście do strefy Wellness Biały Dom
Bezpłatny parking
Bezpłatny, bezprzewodowy internet
450 zł / pokój / doba

Śniadanie dla gości hotelowych w formie bufetu:
wybór wędlin ze szlachetnymi mięsami z własnej wędzarni
selekcja serów
jajecznica ze szczypiorkiem / kiełbaską
kiełbaski / frankfurterki / parówki
sałatka grecka / warzywna / sezonowa
warzywa sezonowe
jajka gotowane z majonezem / kawiorem
dżemy owocowe
nutella
płatki kukurydziane / czekoladowe
musli
owoce sezonowe
naleśniki z nadzieniem
desery dnia
jogurty naturalne
jogurty owocowe
drożdżówki / pączki
wybór kaw z ekspresu
wybór herbat
soki owocowe
pieczywo jasne / ciemne / bułki
masło / margaryna

Oddajemy do dyspozycji strefę SPA & Wellness Biały Dom z wykonywanymi masażami
leczniczymi oraz relaksacyjnymi, z dostępem do sauny parowej, fińskiej, infared, a także
jacuzzi, podgrzewanej kanapay, prysznica wrażeń, oraz pokoju relaksu.

Oddajemy Państwu jako możliwość organizację pikników zewnętrznych z grillowanymi
daniami przygotowywanymi na żywo przez naszych kucharzy. Podczas tego typu
imprez możemy gościć 300 osób.

ATRAKACJE - przygotowane przez firmę "Event360"
Mega piłkarzyki – 2 500 zł
Byk rodeo – 2 300 zł
Turniej piłkarzyki - plener (6 stołów) – 3 500 zł
Strzelanie z łuku – 1 000 zł (jedno stanowisko)
Mega Dart – 1 500 zł
i wiele więcej opcji do wyboru.

Salka konferencyjna
ekran
rzutnik
flipchart na życzenie
Wynajem - 400 zł

Dodatkowo proponujemy:
Kawa, herbata, soki oraz woda – 25 zł / os
Przekąski typu finger food – 15 zł / os.
Mix ciast koktajlowych – 15 zł / os.

Kwota ustalana indywidualnie w zależności od
wybranych dań, atrakcji oraz sal.

Forma wystawianego dokumentu:

Faktura
lub
Paragon

Możliwe formy płatności:

Przelew
z daną liczbą
dni na realizację

Płatność kartą

Płatność
gotówkowa

Powyższa oferta stanowi wyłącznie propozycję i pozostaje do modyfikacji wedle
Państwa oczekiwań, niemniej jednak liczymy, iż spotka się z Państwa
zainteresowaniem. W razie jakichkolwiek pytań, pozostajemy do dyspozycji.

Zapraszamy do odwiedzin:
www.hotel-bialydom.pl/paniowki

facebook.com/restauracja.bialydom

linkedin/Restauracja Hotel Biały Dom

Zapraszamy do kontaktu:

MENADŻER
Tomasz Kaczmarek
tel. 533 380 340
t.kaczmarek@bialydom.com.pl

KIEROWNIK RECEPCJI
Eunika Kucharska
tel. 533 155 552
noclegi-weselne@bialydom.com.pl

SZEF KUCHNI
Andrzej Grąbczewski

ZASTĘPCA MENADŻERA
Patrycja Oleś
tel. 570 570 146
p.oles@bialydom.com.pl

MARKETING I SPRZEDAŻ
Paweł Kluczniok
tel. 733 807 122
p.kluczniok@bialydom.com.pl

SZEF KUCHNI
Gabriel Gatner

