
IDEALNE MIEJSCE  Dla Twojego biznesu!

O F E R T A  K O N F E R E N C Y J N A



HOTEL GRODZKI *** BUSINESS & SPA

To doskonałe miejsce na organizację: 
szkoleń, konferencji, spotkań biznesowych, warsztatów, seminariów 

W pełni klimatyzowana sala konferencyjna dla 
około 60 osób wyposażona jest w nowoczesne 
rozwiązania audiowizualne.

internet bezprzewodowy

projektor multimedialny

papier i pisaki

flipchart

ekran

klimatyzacja

mównica

laptop na życzenie

ul. Grodzka 3, 73-110 Stargard    I    tel.: (+48) 91 577 26 06    I    e-mail: hotel@hotel-grodzki.pl    I    www.hotel-grodzki.pl



Dodatkowo istnieje możliwość całkowitego zaciemnienia sali co zapewnia wysoki komfort osobie 
prowadzącej i uczestnikom szkolenia lub konferencji. Każdorazowo naszą salę przygotowujemy 

w wybranym stylu i konfiguracji dopasowując wystrój do potrzeb klienta.

sala konferencyjna ilość osób
ustawieniu kinowym

ilość osób
w ustawieniu podkowa

ilość osób
w ustawieniu szkolnym

cena 
wynajmu
(brutto)

rodzaj sali + powierzchnia

70 

150 

3855 m2

210 m2

Kołodziejów

Ratuszowa _

22 100 zł/h

123 zł/h
_



Kawa, herbata 
woda mineralna 
kruche ciasteczka   

Kawa, wybór herbat Dilmah
woda mineralna
soki owocowe 
2 rodzaje ciast domowych

 

Kawa, wybór herbat Dilmah 
woda mineralna
soki owocowe                                            
kanapki 2 szt./os. 
Owoce  
Ciasto domowe 100g/os.

Kawa, wybór herbat z Dilmah
Woda mineralna w dzbanku
Soki owocowe
Ciastka francuskie 

NOWOŚĆ!
Zestaw  STAY HEALTHY
Koktajl z owoców sezonowych
Patera warzyw „do schrupania”
Patera owoców filetowanych

I

II

III

Cena:
Jednorazowa – 12 zł/os. / Ciągła – 22 zł/os.

Cena:
Jednorazowa – 18 zł/os. / Ciągła – 32 zł/os. 

Cena:
Jednorazowa – 25 zł/os. 

IV

Cena:
Jednorazowa – 16 zł/os. / Ciągła – 31 zł/os. 

V

Cena:
Jednorazowa – 25 zł/os.  



Menu Serwowane – 45 zł /os. 

Krem z cukini z grzankami ziołowymi
Grillowany dorsz
Risotto z warzywami
Brownie z bitą śmietaną
Woda mineralna z cytryną 0,2l

Krem z pomidorów z mozzarellą
Grillowana pierś kurczaka 
Rosti ze szpinakiem
Sos ziołowy
Szaszłyk owocowy z gałką lodów 
i bitą śmietaną
Woda mineralna z cytryną 0,2l

Rosół z lanymi kluskami
Gulasz wieprzowy
Puree z ziemniaków
Zestaw surówek
Beza z owocami i bitą śmietaną
Woda mineralna z cytryną 0,2l

Krem marchewkowy z nutą
pomarańczy
Grillowana karkówka z masłem 
czosnkowym, 
Pieczone ziemniaczki
Mix sałat
Domowa szarlotka na ciepło z lodami
Woda mineralna z cytryną 0,2l

I

II

III

IV



Menu Serwowane – 55 zł /os. 

Krem z buraka z serem kozim
Pieczony łosoś
z sosem miętowo-jogurtowym
Pieczone ziemniaczki
Mix sałat
Puchar lodowy z owocami
i bitą śmietaną
Woda mineralna z cytryną 0,2l

Krem ogórkowy z ziarnami słonecznika
Rolada wieprzowa z farszem
paprykowym
Ryż po meksykańsku
Surówka z buraka
Panna cotta z sosem z owoców leśnych
Woda mineralna z cytryną 0,2l

Zupa Minestrone
Miruna w płatkach migdałowych 
Talarki ziemniaczane
Surówka z kiszonej kapusty
Sałatka owocowa
Woda mineralna z cytryną 0,2l

Zupa szpinakowa z kluseczkami
i śmietaną
Stek wieprzowy
Pieczone ziemniaczki
Pieczarki duszone
Domowy Sernik z lodami i bitą smietaną 
Woda mineralna z cytryną 0,2l

I

II

III

IV



Dania wegetariańskie 

Risotto z zielonym groszkiem
i grillowanymi warzywami
Kuskus z bukietem warzyw
i sosem maślanym
*Makaron ze świeżymi pomidorami, 
kaparami i oliwkami
*Cannelloni ze szpinakiem

Hotel Grodzki *** Business & Spa
usytuowany w sercu Stargardu, miasta 
określanego Klejnotem Pomorza. 
Urokliwie położony na Rynku Staromiejskim 
w sąsiedztwie najpiękniejszych zabytków 
miasta. 

Stylizowany na kamienicę kryje w swoich 
wnętrzach elegancką Restaurację 
Ratuszowa, 30 nowych i przytulnych pokoi
(1- i 2-osobowe oraz apartament) oraz 
Gwiezdne Spa tworzące niepowtarzalny 
klimat.  

ul. Grodzka 3, 73-110 Stargard

tel.: (+48) 91 577 26 06 

e-mail: hotel@hotel-grodzki.pl

 www.hotel-grodzki.pl

K O N T A K T


