
 

HOTEL MILENIUM
LEGNICA, ul.  Chojnowska 150

Hotel Milenium to nowoczesny, trzygwiazdkowy obiekt, który łączy w sobie styl i wysoki

standard. Nasz Obiekt położony jest w dogodnej lokalizacji na działce o powierzchni ponad

40 tys.  m²,  na  którym można  znaleźć  staw,  stylowy  namiot  plenerowy,  uroczą  altanę,  dom

imprezowicza z tarasem oraz kompleks grillowy.

Zapraszamy  do  zapoznania  się  z  naszymi  propozycjami  menu,  w  których  znajdą

Państwo idealne potrawy na przyjęcie wigilijne. Przedstawione menu możemy dopasować do

Państwa oczekiwań.

Przyjęcie odbędzie się na jednej z sal w restauracji lub na jednej z sal na Sali Bankietowej

Powyższa oferta nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Jest jedynie
zaproszeniem do podjęcia współpracy i nie jest wiążąca dla Hotelu Milenium. 

Hotel zastrzega sobie prawo do zmiany oferty w dowolnym czasie.

Przedstawiona ofer ta jest  ofer tą poglądową.
Wycena poszczególnych menu następuje po określeniu ostatecznej

wersji  menu, liczby osób oraz godzin trwania przyjęcia.



ORGANIZACJA PRZYJĘĆ

INFORMCJE OGÓLNE
Przedstawiona oferta cenowa obowiązuje na rok 2022.

Usługi dodatkowe na Państwa życzenie:
- Plac zabaw dla dzieci
- Miejsce na monitorowanym parkingu - na wszystkich naszych gości czeka ponad 100 miejsc
- Krzesełka do karmienia niemowląt
- Fontanna czekolady
- Stół wiejski
- Bufet słodkości

Cennik dla dzieci:
- dzieci w wieku od 0 do 3 lat - bezpłatnie, przy stole z rodzicami, nie uwzględniamy w nakryciu
- dzieci w wieku od 3 do 10 lat – 50% ceny wybranego menu
- dzieci w wieku do 10 lat z indywidualnym menu dziecięcym - 75% ceny wybranego menu,
możliwe po zamówieniu menu dziecięcego dla wszystkich dzieci w wieku od 3 do 10 lat
- dzieci w wieku powyżej 10 lat - 100% ceny wybranego menu

W cenę każdej propozycji wliczone są:
- obrusy oraz pełna zastawa stołów (sztućce, talerze, serwetki)
- wybrane menu
- obsługa kelnerska

W  przypadku  własnego  alkoholu  pobieramy  opłatę  w  wysokości  10  zł  za  każdą  osobę
pełnopłatną.
Gwarancją rezerwacji terminu jest podpisanie zlecenia oraz wpłata zadatku w wysokości 50%
wartości zlecenia. Dla przyjęć o wartości poniżej 2 000,00 zł – zadatek w wysokości 100%.

Zapraszamy do umówienia się  na spotkanie w celu omówienia szczegółów
oraz prezentacj i  naszego obiektu:

od poniedziałku do piątku

między 8:00 a  15:30



SPOTKANIE WIGILIJNE – PAKIET EKONOMICZNY 

*  oferta ważna pod warunkiem dostępności
*  czas trwania przyjęcia do 5 h
*  cena uzależniona od minimalnej liczby uczestników

ZUPA:

(1 porcja /osoba)

1. Barszcz czerwony z pasztecikiem

DANIE CIEPŁE PODANE TALERZOWO:

(1 porcja /osoba)

1. Miruna w cieście naleśnikowym z pieczonymi ziemniaczkami i surówką 

BUFET SZWEDZKI:

(2,5 porcji /osoba)

1. Sałatka jarzynowa

2. Jajko w sosie tatarskim

3. Rollsy z tortilli z serkiem śmietankowym i szynką

4. Sałatka grecka

5. Śledzik w oleju z cebulką

6. Pieczywo mieszane

NAPOJE:

1. Kawa z mlekiem 

2. Herbata

3. Dodatki słodzące

4. Woda mineralna z cytryną – 0,5 l /osoba

5. Wigilijny kompot – 0,5 l /osoba



SPOTKANIE WIGILIJNE – PAKIET STANDARD 

*  oferta ważna pod warunkiem dostępności
*  czas trwania przyjęcia do 5 h
*  cena uzależniona od minimalnej liczby uczestników

ZUPA:

(1 porcja /osoba)

1. Zupa krem z runa leśnego z kleksem śmietany

DANIA CIEPŁE PODANE PÓŁMISKOWO:

(1,5 porcji /osoba)

1. Schab na świątecznej kapuście

2. Miruna w sosie śmietanowo - koperkowym 

DODATKI:

(1,5 porcji /osoba)

1. Ziemniaczki opiekane

2. Kluski śląskie

3. Bukiet surówek – 2 rodzaje

BUFET SZWEDZKI:

(2,5 porcji /osoba)

1. Aromatyczny schab ze śliwką

2. Kąski rybne w galarecie

3. Sałatka gyros

4. Śledzik w puchu śmietanki i jabłka

5. Pieczywo mieszane



II DANIE CIEPŁE:

(1 porcja /osoba)

1. Udko z kurczaka podane na warzywnym ratatuj

NAPOJE:

1. Kawa z mlekiem 

2. Herbata

3. Dodatki słodzące

4. Woda mineralna z cytryną – 0,5 l /osoba

5. Sok naturalny – 0,5 l /osoba

6. Wigilijny kompot – 0,5 l /osoba



SPOTKANIE WIGILIJNE – PAKIET GOLD 

*  oferta ważna pod warunkiem dostępności
*  czas trwania przyjęcia do 5 h
*  cena uzależniona od minimalnej liczby uczestników

ZUPA:

(1 porcja /osoba)

1. Zupa grzybowa z makaronem łazankowym

DANIA CIEPŁE PODANE PÓŁMISKOWO:

(1,5 porcji /osoba)

1. Miruna w cieście naleśnikowym

2. Świąteczna pieczeń z szynki w sosie pieczeniowym

DODATKI:

(1,5 porcji /osoba)

1. Ziemniaczki opiekane

2. Kluski śląskie

3. Bukiet surówek – 2 rodzaje

STÓŁ SZWEDZKI:

(3 porcje /osoba)

1. Sałatka polska ze śledziem

2. Ryba po grecku

3. Plastry schabu z musem chrzanowym

4. Sałatka z brokułem i serem camembert

5. Carpaccio z buraków z fetą i rukolą

6. Pieczywo mieszane

7. Śledzik w meksykańskiej salsie



II DANIE CIEPŁE:

(150 g /osoba)

1. Pierogi z kapustą i grzybami

NAPOJE:

1.  Kawa z mlekiem

2. Herbata

3. Woda mineralna z cytryną – 0,5 l /osoba

4. Sok naturalny – 0,5 l /osoba

5. Napój gazowany – 0,5 l /osoba

6. Wigilijny kompot – 0,5 l/ osoba



SPOTKANIE WIGILIJNE – PAKIET PREMIUM 

*  oferta ważna pod warunkiem dostępności
*  czas trwania przyjęcia do 5 h
*  cena uzależniona od minimalnej liczby uczestników

ZUPA:

(1 porcja /osoba)

1. Barszcz czerwony z uszkami

DANIA CIEPŁE PODANE PÓŁMISKOWO:

(1,5 porcji /osoba)

1. Pieczony karp na świątecznej kapuście

2. Pieczeń wieprzowa po myśliwsku

DODATKI:

(1,5 porcji /osoba)

1. Ziemniaczki opiekane

2. Kluski śląskie

3. Bukiet surówek – 2 rodzaje

STÓŁ SZWEDZKI:

(3 porcje /osoba)

1. Szynka pieczona z sosem chrzanowym

2. Schab nadziewany morelami

3. Śledź w sosie śmietanowym

4. Sałatka z kurczakiem, świeżymi warzywami i sosem winegret

5. Pasztet drobiowy z żurawiną

6. Pieczywo mieszane



II DANIE CIEPŁE:

(150 g /osoba)

1. Mix pierogów – pierogi z mięsem, ruskie, z kapustą i grzybami

NAPOJE:

1. Kawa z mlekiem 

2. Herbata

3. Woda mineralna z cytryną – 0,5 l /osoba

4. Sok naturalny – 0,5 l /osoba

5. Napój gazowany – 0,5 l /osoba

6. Wigilijny kompot – 0,5 l /osoba



RESTAURACJA & SALA BANKIETOWA



TEREN ZIELONY

Centrum położone jest na działce o powierzchni ponad 40 000 metrów kwadratowych.

W otoczeniu zieleni znajduje się plac zabaw dla dzieci oraz murowany grill z wędzarnią,

piecem chlebowym i barem piwnym, przy którym można zorganizować zarówno klimatyczne

spotkania w gronie znajomych jak i wszelkiego rodzaju imprezy okolicznościowe.



ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!

Jeś l i  mają Państwo pytania,  chcą  dokonać rezerwacj i
lub otrzymać wstępną ofer tę ,  zapraszamy do kontaktu :
@   hotel@mojhotel .pl  lub marketing@mojhotel .pl

   ☎ 76 513 53 00 lub 793 479 000


