SPOTKANIA ŚWIĄTECZNE I NOWOROCZNE
W MISTRZOWSKIM STYLU!

SPOTKANIE, JAKIEGO
SOBIE ŻYCZYSZ!
Z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku wszyscy życzymy sobie
nawzajem spełnienia marzeń i szczerze wierzymy, że tak właśnie będzie.
My jesteśmy po to, aby spełniać Twoje życzenia związane z organizacją
firmowego spotkania. Gwarantujemy, że wszystko odbędzie się dokładnie
tak, jak sobie zaplanujesz!
Wiemy, jak ważny jest ten moment w roku, kiedy wszyscy pracownicy
mogą spędzić czas razem w świątecznej atmosferze. Zrobimy wszystko,
aby każde takie spotkanie było naprawdę wyjątkowe!

TU, GDZIE EMOCJE
GRAJĄ GŁÓWNĄ ROLĘ!
Stadion Poznań to miejsce szczególne na mapie Poznania
i całej Wielkopolski. Arena największych sportowych widowisk,
sceneria niezapomnianego UEFA EURO 2012 to nie tylko prestiż,
ale również mnóstwo pozytywnych emocji.
To właśnie tu jest możliwość organizacji świątecznych i noworocznych spotkań firmowych. Do dyspozycji mamy 50
różnych sal i pomieszczeń, które na pewno sprostają Twoim
potrzebom i wymaganiom.

KAMERALNE PRZYJĘCIE CZY
IMPREZA Z ROZMACHEM?
Loża prezydencka, skyboxy, klub muzyczny B17 z profesjonalnym,
pełnym nagłośnieniem i wiele innych przestrzeni – na Stadionie
Poznań bez problemu zorganizujemy imprezę zarówno dla kilkudziesięciu, jak i dla kilku tysięcy osób. Zajmiemy się dekoracją sal,
zadbamy o ich funkcjonalność, zapewnimy profesjonalną obsługę
na każdym etapie organizacji wydarzenia, sprawiając, że każde
spotkanie będzie udane!

ŚWIĄTECZNE
ATRAKCJE
Spotkanie świąteczne i noworoczne musi być pełne
emocji. Zobacz, co jeszcze możemy dla Ciebie
zorganizować:
Koncerty świąteczne
Występy artystów kabaretowych
Pokazy iluzjonisty
Atrakcje na lodowisku
Bar molekularny
Pokazy barmańskie
Wspólne przygotowywanie ozdób
świątecznych
Świąteczne sesje zdjęciowe pracowników
Pokazy taneczne
I wiele innych, świątecznych atrakcji

ŚWIĄTECZNE
MENU

Zupa — 1 porcja/os.
Krem z buraka z rozmarynem i kozim serem
Zupa grzybowa z łazankami

Danie główne — 2 porcje/os.

ZESTAW I
Przystawka — 1 porcja/os.
Tradycyjny pasztet z sosem żurawinowym

Zupa — 1 porcja/os.
Kremowa zupa z grzybów leśnych
z serem bursztyn

Danie główne — 2 porcje/os.
Tradycyjne pierogi z kapustą i grzybami
okraszone masłem i cebulką (3 szt./os.)
Łosoś grillowany w czosnku niedźwiedzim
i czerwonym pieprzu podawany z pieczonymi
ziemniakami w tymianku i słodką marchewką
z migdałami i rodzynkami

Deser — 1 porcja/os.
Aromatyczny tort piernikowy

Cena: 59,00 zł netto

ZESTAW II
Przystawka/Zimne zakąski — 1 porcja/os.
Tatar z łososia z kaparami i nutą limonki
Schab z wędzoną śliwką
Pasztet z bakaliami zapiekany w cieście

Wolno pieczona polędwiczka wieprzowa
w sosie grzybowym
Zupa grzybowa z łazankami
Pierogi z kapustą i grzybami z okrasą
maślaną i cebulką
Kaczka pieczona w pomarańczach i jabłkach

Dodatki — 2 porcje/os.
Pieczone gnocchi z rozmarynem
Modra kapusta
Pieczone ziemniaki w tymianku
Carpaccio z buraka na rukoli z sosem balsamicznym
Sałatki — 1 porcja/os.
Sałatka śledziowa w towarzystwie chrupiących
warzyw
Sałatka z pieczonym schabem
Pasztet z bakaliami zapiekany w cieście
Deser — 1 porcja/os.
Tort cynamonowy
Tort piernikowy
Sernik domowy z migdałami

Napoje ciepłe
Kawa i herbata — pakiet bez ograniczeń
Napoje zimne
1,5 litra na osobę (woda, soki, napoje gazowane)

Cena: 105,00 zł netto

Dodatki — 2 porcje/os.
Pieczone ziemniaki w ziołach
Pieczone gnocchi z rozmarynem
Buraczki z nutą chrzanu
Tradycyjna kapusta z grzybami
Zimny bufet — 2,5 porcji/os.

ZESTAW III

Sałatka z buraka z kozim serem, grejpfrutem,
migdałami i sosem miodowym

Przystawka — 1 porcja/os.

Sałatka śledziowa w towarzystwie chrupiących warzyw

Tatar z matiasa z oliwą truflową i świeżym koperkiem

Sałatka z pieczonym schabem

Schab z wędzoną śliwką

Ryba po grecku

Karp z marchewką i cukinią w galarecie

Śledź w oliwie z cebulką

Zupa — 1 porcja/os.
Consome z grzybów leśnych podawany z uszkami

Pieczywo
Deser — 1 porcja/os.

Klasyczna zupa rybna

Tort cynamonowy

Polski barszcz czerwony w towarzystwie krokietów
z pieczarkami i blanszowaną cebulką

Tort piernikowy

Danie główne — 2,5 porcji/os.
Rolada drobiowa z pieczarkami, cebulką
i natką w kremowym sosie grzybowym
Halibut w aromatycznym maśle z kaparami
Żeberka w sosie z wędzonej śliwki i czerwonego wina
Pieczony dorsz w porze

Sernik domowy z migdałami
Napoje ciepłe
Kawa i herbata — pakiet bez ograniczeń
Napoje zimne
1,5 litra na osobę (woda, soki, napoje gazowane)

Cena: 145,00 zł netto

Gołąbki z kaszą pęczak i grzybami leśnymi
z duszoną cebulką
W kalkulacjach cenowych założono czas trwania imprezy do 6 godzin oraz minimalną liczbę uczestników 20 osób.
W przypadku imprez trwających dłużej doliczany jest dodatkowy koszt obsługi imprezy.

Operator stadionu

3500 bezpłatnych miejsc parkingowych.
Wjazdy na parkingi znajdują się od
ul. Bułgarskiej oraz od ul. Ptasiej.

Kontakt:
kontakt@stadionpoznan.pl
www.stadionpoznan.pl
ul. Bułgarska 17, 60-320 Poznań
tel. 61 886 30 00, 61 886 30 50

