
Konferencja w Hotelu Modus ***

Nasz  Zespół  przygotuje  dla  Państwa  każde  spotkanie  biznesowe,  szkolenie,  imprezę 

firmową oraz bankiet.  Dla świadczenia tych usług udostępniamy trzy sale: Modern, Panorama, 

Kwadro

Sale są  w pełni klimatyzowanymi pomieszczeniami z dostępem  do światła dziennego. 

Panoramiczne przeszklenia, staranne wykończenie Sali   drewnem  i kamieniem sprawi, 

iż każde spotkanie odbędzie się w przyjemnej atmosferze.

W cenie wynajmu Sali  oferujemy:

• nagłośnienie + mikrofon

• ekran

• flipchart

• bezpłatny dostęp do internetu

• parking
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Cennik  wynajmu Sal Konferencyjnych

Wynajem całodzienny Wynajem godzinowy

Panorama 600,00 zł 150,00 zł / 1 godzina

Kwadro 600,00 zł 150,00 zł / 1 godzina

Modern 1000,00 zł 250,00 zł / 1 godzina

• rzutnik multimedialny – 300 zł / dzień

Ustawienie Sal
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Propozycja przerwy kawowej w formie bufetu 

Propozycja nr I - STANDARD
14,00 zł / osoba

kawa, herbata
woda mineralna gazowana, niegazowana

kruche ciasteczka

Propozycja nr II
19,00 zł / osoba

kawa, herbata
woda mineralna gazowana, niegazowana

kruche ciasteczka
ciasto domowe (2 szt.)

owoce

Propozycja nr III
29,00/ osoba

kawa, herbata
woda mineralna gazowana, niegazowana

kruche ciasteczka
kolorowe tartinki (3 szt.)
ciasto domowe (3 szt.)

sok owocowy

Propozycja nr IV – Przerwa kawowa fitness
24,00/ osoba

kawa, herbata
woda mineralna gazowana, niegazowana

wybór koktajli owocowych
filetowane owoce

cytrusy marynowane w świeżej bazylii
soki owocowe
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Lunch konferencyjny 

Propozycja nr I
35,00 zł / osoba

rosół z makaronem
roladka wieprzowa faszerowana suszonymi 
pomidorami z pieczonymi ziemniaczkami 

i fasolką szparagową w boczku
deser: Lady Panna Cotta

woda mineralna niegazowana

Propozycja nr II
40,00 zł / osoba

krem grzybowy z kluseczkami
grillowana pierś z kurczaka z brokułami 

i makaronem tagliatelle
deser: lody waniliowe z gorącymi malinami

woda mineralna niegazowana

Propozycja nr III
40,00 zł / osoba

 
żurek śląski z jajkiem

rolada wołowa, kluski śląskie, kapusta modra
deser: sernik

woda mineralna niegazowana

Propozycja nr IV
40,00 zł / osoba

krem z brokuł  i groszkiem ptysiowym
łosoś na risotto grzybowym i warzywami 

z patelni
deser: creme brulle z sorbetem malinowym

woda mineralna niegazowana

Propozycja nr VI w formie bufetu szwedzkiego
75,00 zł / osoba

krem pomidorowy z grzankami
roladki wieprzowe faszerowane grzybami leśnymi w sosie  koperkowym

eskalopki drobiowe w sosie myśliwskim
sola po parysku w sosie słodko – kwaśnym

pieczone ziemniaczki 
ryż z warzywami 

bufet sałatkowy (3 rodzaje surówek)
warzywa z pary

Lady Panna Cotta
wybór ciast (3 rodzaje )

woda mineralna niegazowana
kawa, herbata

S e r d e c z n i e                z a p r a s z a m y
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