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O hotelu
HOTEL WIT STWOSZ
to obiekt zlokalizowany bardzo blisko Rynku Głównego,
największego średniowiecznego placu Krakowa,
a także całej Europy.

XVI-wieczna kamienica, która znajduje się przy
ulicy Mikołajskiej 28 od wieków należała do Bazyliki Mariackiej,
do której powróciła po wielu zakrętach historii
na przestrzeni lat. Specjalnie z myślą o naszych gościach,
zabytkowe pomieszczenia zamieniliśmy na przytulne wnętrza
hotelowe, które gwarantują Państwu komfortowy wypoczynek.
Zapewniamy Państwu pokoje 1, 2 oraz 3-osobowe, przestronne
pokoje rodzinne dla 4 osób, a także wyjątkowy Apartament
Królewski.
Dysponujemy restauracją oraz Apartamentem Królewskim
idealnymi na organizację uroczystości rodzinnych. W stylowych
wnętrzach każda chwila nabierze niepowtarzalnego charakteru
a dzięki profesjonalnej i doświadczonej obsłudze organizatorzy
będa mogi cieszyć się poczuciem spokoju.
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W centrum
Krakowa
1minuta
Od Rynku Głownego - pieszo

5 minut
Z Dworca Głównego - pieszo

10 minut
Od Wawelu - pieszo

5 minut
Do Centrum Kongresowego
ICE Kraków - samochodem
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Wydarzenia
Na potrzeby eventów i uroczystości
przeznaczoną mamy salę restauracyjną.
Dzięki dużej przestrzeni zapewni ona Państwu
komfort spotkania. Sala mieści się w podziemiach naszego hotelu, a jej wystrój i charakter
nadaje jej wyjątkową atmosferę oraz zapewnia
kameralność spotkania. Menu dopasowane jest
do najbardziej wyszukanych gustów.
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Udogodnienia

profesjonalna
obsługa

klimatyzacja

wi-ﬁ

wyjątkowy
klimat

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz rzeczowemu podejściu do tematu nasza oferta organizacji wydarzeń
rodzinnych jest na najwyższym poziomie. Podczas organizowanych wydarzeń oferujemy pełną ich obsługę. Nasze sale
są bardzo wygodne i zapewnią komfort oraz swobodę uczestnikom wydarzenia.
Chętnie poznamy Państwa wymagania i porozmawiamy o wszystkich możliwościach.
hotel@hotelws.pl

Hotel Wit Stwosz
Mikołajska 28
31-027 Kraków

Menu okolicznościowe 2022
MENU I 110 zł / os.
Sałatka wiosenna z grillowanym kurczakiem, podana z sosem musztardowo-miodowym
Krem brokułowy podawany z grzanką czosnkową,
Schab w sosie własnym,surówka
Szarlotka na ciepło w sosie zabajone
Napoje gorące i zimne (woda i soki w dzbankach) bez ograniczeń

MENU II 120 zł / os.
Łososiowe róże skąpane w winnym sosie, podane na serowym musie i roszponce
Rosół z makaronem i świeżą zieleniną
Rolada drobiowa faszerowana gorgonzolą i świeżą rukolą, podana na cytrynowo śmietanowym
sosie, surówka
Puchar lodowy w delikatnym sosie czekoladowym
Napoje gorące i zimne (woda i soki w dzbankach) bez ograniczeń

MENU III 130zł / os.
Terrina drobiowa w aromatycznym sosie miodowo-cytrynowym w asyście świeżych ziół i sałat
Krem pomidorowy z dodatkiem mozzarelli i siekanej bazylii
Łosoś w sosie cytrynowym, surówka
Mus czekoladowy z sosem wiśniowym
Napoje gorące i zimne (woda i soki w dzbankach) bez ograniczeń
MENU IV 150zł / os.
Sałatka z krewetkami z dodatkiem ananasa i sosu andaluzyjskiego
Krem z pomidorów paletti podany z serem mozzarella i francuskim paluszkiem
Pieczeń cielęca podana w kurkach z ziemniakami w cieście filo, surówka
Gruszka gotowana w białym winie z delikatnym musem i nutą czekolady
Napoje gorące i zimne (woda i soki w dzbankach) bez ograniczeń
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Hotel Wit Stwosz
Mikołajska 28
31-027 Kraków

MENU V 180 zł/ os.
Rozeta z kaczej piersi podana na jabłkach karmelizowanych w miodzie
Aromatyczny krem dyniowy z grzanką czosnkową i odrobiną zieleniny
Zawijasy z polędwicy wieprzowej faszerowane grillowanymi warzywami, surówka
Sernik królewski
Napoje gorące i zimne (woda i soki w dzbankach) bez ograniczeń
Do każdego dania głównego do wyboru jeden z dodatków :
młode ziemniaki-sezonowo, ćwiartki ziemniaczane,talarki opiekane,ryż

Propozycja menu dla dzieci do 6 lat - 50 zł / os.
Przystawka według menu
Bulion z makaronem lub zupa pomidorowa z ryżem
Kęski drobiowe w panierce, ziemniaki lub frytki
Surówka z marchewki i jabłka
Deser lodowy
Napoje gorące i zimne (woda i soki w dzbankach) bez ograniczeń
Możliwość zamówienia menu I-IV z 20% rabatem dla dzieci do lat 6

Zimna płyta 80 zł / os.
Półmisek wędlin(wiejskie i tradycyjne)
Półmisek serów żółtych i pleśniowych
Galaretka drobiowa z cytryną
Wrapy z pastą serową i warzywami
Sałatki 2 do wyboru (jarzynowa/tortellini/brokułowa z orzechami,porowa)
Śledzie w dwóch smakach (po krakowsku/w śmietanie)
Patera owoców (owoce sezonowe)
Kosze różnorodnego pieczywa
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Hotel Wit Stwosz
Mikołajska 28
31-027 Kraków

W cenę menu głównego wliczone są:
Sala na wyłączność do 4 h
Obsługa kelnerska, standardowa dekoracja stołów kwiatami, świecami, serwetami
Propozycja dodatkowo płatna:
Dodatkowe danie gorące i napoje gazowane wg życzenia
Tort, ciasta we własnym zakresie
(dodatkowa opłata za serwis: 5,00 zł/os.)
Alkohol zabezpieczony przez restauracje wg karty
lub
we własnym zakresie (dodatkowa opłata za serwis: 10,00 zł/os.)
Maksymalna ilość osób: 55 – rozmieszczenie na 2 salach, na 1 – max.25/30

Rezerwacje przyjmowane są od min. 15os.dorosłych,dla mniejszej ilości osób cena
wybranego menu ulegnie zmianie.
Na indywidualne życzenie skomponujemy specjalne menu wg Państwa sugestii
kontakt:+48 12 429 60 26, hotel@hotelws.pl
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Bezpieczeństwo
COVID 19

Dokładamy wszelkich starań
aby Wasz pobyt był bezpieczny
i wygodny.
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PRACUJEMY W MASKACH
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REGULARNIE DEZYNFEKUJEMY
POWIERZCHNIE I ZAPEWNIAMY
ŚRODKI ODKAŻAJĄCE
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PREFERUJEMY PŁATNOŚCI
BEZGOTÓWKOWE
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UMOŻLIWIAMY ZACHOWANIE
BEZPIECZNYCH ODLEGŁOŚCI
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Poznaj nasz hotel

11

Jakość

9,2

Rezerwacja potwierdzona po wpłacie 30% zaliczki, bezpłatna anulacja do 10 dni przed pierwszym dniem realizacji imprezy,
ul. Mikołajska 28
31-027 Kraków

+48 12 429 60 26
+48 12 429 61 39

hotel@hotelws.pl
www.hotelws.pl

