
Oferta Biznesowa 2017

Oferta dotyczy grup zorganizowanych minimum 10 osobowych
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PRZYSTAWKI
Sałatka caprese

Ser kozi zapiekany z miodem i tymiankiem podany na rucoli

Tatar z łososia wędzonego

Sałatka hugo/bekon/grzanki czosnkowe

Sałatka grecka

Sałatka z grillowanym kurczakiem

Róża z łososia na grzance z dipem musztardowo – miodowym

Tatar ze śledzia z burakiem

Bruchetta z grillowanymi warzywami

Pasztet z confit śliwkowym

Sałatka śródziemnomorska z krewetką

Tatar z polędwicy wołowej w słoiku weck

Śledź/trio paprykowe/kolendra/oliwa

Volavent z borowikiem/szpinak/chips z szynki parmeńskiej

Sałatka z gruszką/żurawina/ser pleśniowy/orzechy



tel.: 77 40 53 440
fax: 77 40 53 050
recepcja@hotelhugo.pl
www.hotelhugo.pl

ul. Orkana 14
47-230 Kędzierzyn-Koźle

ZUPY
Bulion z royalem jarzynowym

Rosół z makaronem

Żurek na maślance

Krem z białych jarzyn z grzankami

Krem ziemniaczany z boczkiem

Krem pieczarkowy

Krem pomidorowy z bazyliowym pesto

Zupa cebulowa z grzankami

Krem brokułowy z płatkami migdałów

Krem z zielonego groszku z groszkiem ptysiowym

Zupa grzybowa z ziemniakami

Krem z pora z prażonym bekonem

Barszcz czerwony z uszkami

Barszcz czerwony z krokietem

Zupa kalafiorowa z ziemniakami

Zupa gulaszowa/pieczywo

Krem marchwiowy z imbirem
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Dania Główne

Filet z kurczaka SV w ziołach z sałatką colesław i puree

Roladka drobiowa ze /szpinakiem/serkiem pesto/brokułami i serem pleśniowy/
w  sosie paprykowym z puree i glazurowaną marchewką

Potrawka z kurczaka w sosie /paprykowym/ cebulowym/ pieczarkowym/
z ryżem i brokułami

Potrawka z kurczaka w sosie /paprykowym/ cebulowym/ pieczarkowym/
z makaronem i brokułami

Devolay z frytkami i surówką z białej kapusty

Medalion drobiowy w sezamie surówką z marchwi i ziemniakami parisienne

Indyk w koszulce serowej z sosem pieczarkowym z ryżem i brokułami

Kotlet schabowy z kapustą zasmażaną i ziemniakami z wody

Kotlet Gordon Blue ziemniakami opiekanymi w ziołach i sałatką colesław

Schab nadziewany boczkiem i podgrzybkami po staropolsku z sosem
pieczeniowo-śmietanowym  z kluskami i kapustą zasmażaną

Stek ze schabu zapiekany grzybami i w sosie  pieczarkowym z ziemniakami gratin i burakami 

Tilapia w koszulce serowej z kalafiorem i ziemniakami z wody z koperkiem

Rolada wołowa śląska  z kluskami śląskimi i modra kapustą

Bitki wołowe w sosie warzywnym z warzywami i kopytkami 

Miruna w panierce/frytki/surówka z kiszonej kapusty

Pulpety drobiowe/sos pomidorowy/ryż/brokuły

Kieszeń drobiowa z cukinią/sos serowy/zapiekane ziemniaki/kalafior

Schab SV/sos śliwkowy/modra kapusta/kopytka

Bitki z karczku w sosie /kasza gryczana/surówka z kiszonej kapusty
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DESERY
Panna cotta z musem owocowym

Creme brulle z gruszką

Kawowy crème brulle

Mus czekoladowy 

Lody vanilliowe z malinami

Terina jogurtowo – limonkowa z musem owocowym

Sernik truskawkowy na zimno z jadalną ziemią czekoladowo- orzechową

Sernik na mozaice czekoladowej

Deser tiramisu

Szarlotka na ciepło z lodami

Szarlotka na ciepło z lodami

Sorbet owocowy

Babeczka czekoladowa

 

 

Dodatkowo:
Sok i woda niegazowana w karafkach – łącznie 250 ml/napoju/os. 3 zł/os.
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Menu Bufetowe (dla grup minimum 30 osobowych)

Propozycja bufetowa I         
Bulion z royalem jarzynowy 
Krem pieczarkowy
Filet z kurczaka zapiekany warzywami i serem
Płatki schabu w sosie pieprzowym
Farfalle w sosie warzywnym
Puree ziołowe
Ziemniaki zapiekane w ziołach
Bar Sałatkowy (mix sałat z dresingiem, surówka z marchwi z pomarańczą, surówka z białej kapusty)

Propozycja bufetowa II       
Żurek na maślance
Krem pomidorowy
Roladka drobiowa z brokułami w sosie paprykowym
Kotlet Gordon Blue
Penne w sosie pieczarkowym
Ziemniaki smażone parisienne
Puree ziołowe
Bar Sałatkowy (mix sałat z dresingiem, buraki, surówka z selera)

Propozycja bufetowa III       
Zupa grzybowa
Krem marchwiowy z imbirem
Potrawka z kurczaka w sosie cebulowym
Pieczeń w karczku
Tilapia w koszulce serowej
Ryż z warzywami
Ziemniaki z wody
Bar Sałatkowy (mix sałat z dresingiem, surówka z białej kapusty, pomidory, ogórek)

Propozycja bufetowa IV      
Zupa cebulowa
Krem z białych jarzyn
Pulpety drobiowe w sosie pomidorowym
Schab po staropolsku w sosie śmietanowo - pieczeniowym
Panga na ragou warzywnym

Ryż
Ziemniaki w ziołach

Bar Sałatkowy (mix sałat z dresingiem, surówka z selera, surówka z marchwi z pomarańczą)

  Dodatkowo:
 Sok i woda niegazowana w karafkach – łącznie 250 ml/os. 3 zł/os.

Bufet słodki (szarlotka, sernik) 1 porcja/os. – 10 zł/os
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Zimna płyta

Propozycja I          
Półmisek mięs pieczonych i wędlin 
Deska serów 
Pasztet w sosie tatarskim 
Schab ze śliwką 
Tymbaliki z kurczaka 
Śledź z jabłkiem i chrzanem 
Sałatka jarzynowa  
Sałatka grecka 
Pieczywo, masło 

Propozycja II           
Półmisek mięs pieczonych i wędlin 
Deska serów 
Pasztet w sosie tatarskim 
Roladki z tramezzini 
Pierożki francuskie z farszem z tuńczyka i dipem carry 
Tymbaliki z kurczaka 
Ryba po grecku 
Sałatka brokułowa 
Sałatka grecka
Pieczywo, masło

Propozycja III         
Półmisek mięs pieczonych i wędlin 
Deska serów 
Róża z łososia na grzance z dipem musztardowo – miodowym 
Tymbaliki z kurczaka 
Marynowany camembert w aromacie jałowca 
Śliwka w pieczonym boczku
Śledzie na trio paprykowym z kolendrą  
Sałatka brokułowa 
Sałatka cesar 
Pieczywo, masło
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Menu Grillowe (dla grup minimum 30 osobowych)

Propozycja podstawowa       

JADŁO  GORĄCE
Żurek na maślance
Karczek
Kiełbasa
Krupniok
Ziemniak pieczony w całości

JADŁO  ZIMNE
Sałatka wiosenna
Ogórek kiszony
Smalec
Pieczywo

DODATKI
Ketchup/Musztarda

NAPOJE – PAKIET BEZ OGRANICZEŃ
Sok/woda/kawa/herbata

Menu Grillowe można rozbudować o następujące pozycje:      
Filet drobiowy z grilla 
Golonko (bez kości) 
Boczek grillowany 
Shoarma drobiowa 
Shoarma wieprzowa z sosem czosnkowym 
Skrzydełka z kurczaka 
Szaszłyk drobiowy 
Żeberka 
Łosoś 
Pstrąg 
Szaszłyk z krewetek 
Szaszłyk z tuńczyka z aromatem garam masala 
Tilapia z pomidorami i bazylią 
Kukurydza 

Kartoffelsalat 
Sałatka chłopska 

Bufet słodki – szarlotka/sernik
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Przerwy kawowe 

Przerwa Standard    
Kawa 
Wybór herbat 
Woda mineralna niegazowana 
Soki  owocowe 
Wybór ciasteczek kruchych 

Przerwa Standard plus   
Kawa 
Wybór  herbat
Woda mineralna niegazowana
Soki  owocowe
Wybór słodkich ciasteczek francuskich z nadzieniem

Przerwa Fitness    
Kawa 
Wybór  herbat
Woda mineralna niegazowana
Sok owocowy tłoczony jabłkowy
Sałatka owocowa 
Warzywa z dipem jogurtowym 
Jogurt naturalny z cruchami
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Przekąski Finger Food

Wytrawne
Tartinki 
Kanapka standard 
Kanapka standard plus 
Kanapka na chlebie pasterskim 
Mini sałatka z kurczakiem 
Mini stek z tuńczyka marynowany na ogórkach w różowym imbirze 
Vitello Tonato 
Sałatka z gruszki, żurawiny i sera pleśniowego 
Krewetki Black Tiger w aromacie anyżu na sałatce z pomarańczą i chili 
Kurczak na pikantno na musie mango 
Śledź z jabłkiem i chrzanem 
Tarta cebulowa 
Tarta szpinakowa 
Sałatka caprese 
Sałatka śródziemnomorska 
Pralina z koziego sera w migdałach i śliwkowym ketchupie 
Wędzona pierś z kaczki na cydrowych jabłkach 
Roladki z tramezzini z twarożkiem i warzywami 
Tatr z wędzonego łososia w pikantnych ogórkach 
Gravlax w marynowanym koprze włoskim i kawiorem 
Rostbef argentyński z piklami marynowanymi w whiskey 
Ciastka francuskie wytrawne 

Słodkie
Cydrowa galaretka z owocami 
Salsa ananasowa z musem czekoladowym 
Kawowy crem brulle 
Vaniliowy crem brulle 
Terina jogurtowo – limonkowa 
Sernik truskawkowy z jadalnią ziemią czekoladowo – orzechową 
Gruszka z mascarpone i ziemią czekoladową 
Ciastka francuskie ze słodkim nadzieniem 
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Bufety dla sportowców (dla grup minimum 20 osobowych)

Propozycja bufetowa I      
Filet z indyka w koszulce jajeczno-parmezanowej 
Bitki wołowe w sosie warzywnym  
Tilapia w warzywach 
Pęczak 
Ziemniaki 
Duszona marchew w oleju lnianym
Liście szpinaku z grzankami 

Propozycja bufetowa II      
Kieszeń drobiowa z cukinią i suszonymi pomidorami 
Polędwiczka wieprzowa 
Sandacz z orzechową kruszonką
Makaron penne z pestkami dyni
Ryż 
Frytki warzywne 
Surówka z marchwi

Propozycja bufetowa III      
Filet grillowany w słoneczniku 
Bolognese z cielęciny 
Grillowany łosoś 
Makaron ze szpinakiem
Ryż 
Ratatouille 
Sałatka z selera i orzechów 

Propozycja bufetowa IV      
Stek wołowy 
Roladka z limandy 
Wątróbka z kurczaka z jabłkami 
Pieczone bataty z sezamem 
Mix sałat w winegret 
Cieciorka w sosie pomidorowym 
Warzywa gotowane 

Propozycja bufetowa V      
Udko z kurczaka pieczone 
Wołowina gotowana 
Grillowany tuńczyk w sosie pomidorowym z oliwkami 
Makaron pełnoziarnisty 
Kasza jaglana  
Kotleciki z cukinii z płatkami owsianymi i jogurtem ziołowym 
Liście szpinaku z grzankami pełnoziarnistymi 

Napoje sok/woda – 250 ml./os.
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Aktywny bufet słodki– przygotowywanie deserów za 
pomocą ciekłego azotu – live cooking – ok. 2-3 h 

(w zależności od ilości Gości)

Wspólne gotowanie z Szefem Kuchni 
Hotelu Hugo Business&Spa***

6 daniowe menu degustacyjne, które przygotowują
  Goście wraz z naszymi kucharzami
degustacja win do każdego dania – łącznie 500 ml/os 
pokazy dla grupy 1-12 os. (1 grupa z jednym kucharzem)
pokazy dla grupy 13-24 os. (2 grupy z dwoma kucharzami)
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Atrakcje

W Hotelu Hugo Business & SPA *** zapomnisz o nudzie, a wolny czas spędzisz aktywnie 
eksploatując swoje ciało w terenowych zmaganiach. W naszym obiekcie zarówno 
dorośli jak i ich pociechy znajdą dla siebie interesujące zajęcia. Zarówno przy doskonałej 
pogodzie jaki i nieco gorszej aurze oferujemy Państwu wiele atrakcji. Jesteśmy w stanie 
zapewnić naszym Gościom mnóstwo aktywności na świeżym powietrzu – spływy 
kajakowe, rejsy promem po kanale gliwickim, rajdy rowerowe, rajdy quadami, a nawet 
loty balonem! Naszą zaletą jest indywidualne podejście do upodobań każdego Gościa 
– ogranicza nas jedynie Państwa wyobraźnia! Wszystko to, aby spełnić Państwa 
najbardziej wyszukane potrzeby. Również w okresie zimowym polecamy liczne atrakcje 
na śniegu: kulig, wyścigi psich zaprzęgów, skutery śnieżne czy olimpiady sportowe na 
śniegu. Największą zaletą hotelu jest przepiękny teren w postaci parku z zabytkowymi, 
odrestaurowanymi leżakowniami, który jest wprost idealny na pikniki plenerowe, 
imprezy integracyjne czy wieczory tematyczne.



Hotel Hugo Business & Spa***
ul. Orkana 14

47-230 Kędzierzyn-Koźle

tel.: +48 881 932 995
damian.knapik@hotelhugo.pl

tel. +48 668 779 797
dawid.kostyk@hotelhugo.pl
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Serdecznie Zapraszamy


