SZANOWNI PAŃSTWO
Eleganckie, przytulne wnętrza, doskonała
kuchnia i swobodna atmosfera sprawią, że
spotkanie świąteczne będzie niezwykle.

Nasze atuty:

Możliwość aranżacji naszych wnętrz pozwala
nam na przygotowanie zarówno niewielkiej
świątecznej kolacji, jak i eventu dla dużego
zespołu.

•

Pierwsze miejsce dla Najlepszej Restauracji w Krakowie
na festiwalu Restaurant Week

•

Lokalizacja w pobliżu centrum miasta
(2,9 km od Dworca Głównego)

Mogą Państwo wybierać spośród dwóch
powierzchni, restauracji Mozaika oraz sali
mieszczącej się w zabytkowym dworku z
początku XX wieku, miejscu innym niż
wszystkie.

•

Bardzo dobry dojazd dla uczestników spotkania
poruszających się samochodami lub komunikacją miejską

•

Bezpłatny parking mogący pomieścić do 40 samochodów

•

Kameralna atmosfera i indywidualna obsługa

•

Organizacja spotkań od kilku osób w przytulnej przestrzeni

Mozaika

do 120 osób

Manor by Apis

do 140 osób

MOZAIKARESTOBAR.PL

MENU I

59 zł/os
Tradycyjny barszcz czerwony z uszkami
Panierowany filet z karpia z marchewkowym puree z kapustą z grochem
Sernik z sosem waniliowym
MENU II

69 zł/os
Krem grzybowy w aromacie trufli z grzankami
Dorada pieczona w całości, serwowana z warzywami i ziemniaczkami
Świąteczny makowiec
MENU III

79 zł/os
Zupa grzybowa z łazankami w aromacie tymianku
Marynowany dorsz w cytrusach, z fasolką Mądry Jaś, w sosie truflowym z warzywami
albo
Confitowane udko z kaczki z ziemniaczanymi kluseczkami w sosie winno-jabłkowym
Kutia
MENU IV

99 zł/os
Tatar z łososia zdobiony ikrą
Zupa rybna z karpia z pieczoną papryką
Sandacz w sosie rakowym, z ziemniaczanym puree i jabłkiem
albo
Pieczeń cielęca z grzybową tartą w ciemnym sosie truflowym
Torcik czekoladowy z sosem malinowym

W cenie woda mineralna gazowana i niegazowana podana w karafkach.
Na życzenie przygotujemy inne propozycje w formie serwowanej lub bufetu.

PAKIETY NAPOJÓW
Woda mineralna z karafkach jest w cenie
każdego zestawu
PAKIET I
15 zł/ os
Kawa, herbata, soki owocowe
PAKIET II
37 zł/ os
Wino białe i czerwone
Soki owocowe
Domowa lemoniada
PAKIET III
50 zł/ os
Wódka
Wino białe i czerwone
Soki owocowe, Coca cola, Fanta, Sprite

APERITIF
12zł /os
Kieliszek Prosecco

CENNIK ALKOHOLI (na butelki)
Piwo Żywiec (kega 20 l.) 320 PLN
Wino stołowe białe i czerwone 50 PLN / but.
Wódka Finlandia 0,5 l. 70 PLN / but.
Wódka Wyborowa 0,5 l. 50 PLN / but.
Wódka Smirnoff czerwony 0,5 l. 60 PLN / but.
Wódka Stock 0,5 l. 60 PLN / but.
Jack Daniel’s 0,7 l. 150 PLN / but.

