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FOOD SETS

HIGH IN THE SKY I
125 PLN

COŚ NA ZIMNO / SOMETHING COLD

Pieczone warzywa korzenne, kozi ser, pestki dyni
Roasted root vegetables, goat cheese, pumpkin seeds

Kala�ior, szpinak, grillowany kurczak, granat, sos jogurtowy
Cauli�lower, spinach, grilled chicken, pomegranate, yoghurt sauce
Bruschetta, ricotta, pomidory koktajlowe, bazylia
Bruschetta, ricotta, cherry tomatoes, basil

Focaccia, czerwone pesto, wędzony łosoś
Focaccia, red pesto, smoked salmon

COŚ NA GORĄCO / SOMETHING HOT
Szaszłyk z łososia, ananas, sos cytrynowy
Salmon brochette, pineapple, lemon sauce

Karmelizowane skrzydełka z kurczaka, słodkie chilli
Caramelized chicken wings, sweet chili
Warzywne sajgonki, sos orientalny
Vegetable spring rolls, oriental sauce

COŚ NA SŁODKO / SOMETHING SWEET
Bananowy cobbler
Banana cobbler
Sernik
Cheesecake

Mus czekoladowy, kon�itura gruszkowa
Chocolate mousse, pear coulis

HIGH IN THE SKY 2
130 PLN

COŚ NA ZIMNO / SOMETHING COLD
Ser Ovoletti, pomidor koktajlowy, bazylia
Ovoletti cheese, cherry tomato, basil

Kaczka wędzona, rucola, gruszka, sos malinowy
Smoked duck, rocket, pear, raspberry sauce
Grillowany tuńczyk, sos teriyaki, sezam
Grilled tuna, teriyaki sauce, sesame

Pieczona wołowina, pumpernikiel, sos musztardowo - chrzanowy
Roast beef, pumpernickel, mustard - horseradish sauce

COŚ NA GORĄCO / SOMETHING HOT

Roladki wieprzowe, pikantna salsa pomidorowa
Pork roulades, spicy tomato salsa
Szaszłyk z krewetek, czosnek, chili
Shrimp brochette, garlic, chili

Pierogi z soczewicą, mięta, smażona cebula
Lentil dumplings, mint, fried onion

COŚ NA SŁODKO / SOMETHING SWEET
Mus z białej czekolady, sos malinowy
White chocolate mousse, raspberry sauce
Wiśniowy cobbler
Cherry cobbler
Krem brûlée
Crème brûlée

HIGH IN THE SKY 3
140 PLN

COŚ NA ZIMNO / SOMETHING COLD

Ser mozzarella, pomidorki koktajlowe, sos pesto, orzechy pini
Mozzarella cheese, cherry tomatoes, pesto sauce, pine nuts
Grillowany kurczak, mango salsa
Grilled chicken, mango salsa

Koktajl z krewetek, sałata lodowa, sos koktajlowy
Grilled prawns, iceberg lettuce, cocktail sauce
Szynka włoska, melon, crostini
Italian ham, melon, crostini

COŚ NA GORĄCO / SOMETHING HOT

Polędwica wołowa, szynka wędzona, sos tru�lowy
Beef tenderloin, smoked ham, truf�le sauce
Łosoś zawijany w ciasto �ilo, sos cytrynowy
Phyllo salmon, lemon sauce

Ricotta & szpinak ravioli, sos z sera pleśniowego
Ricotta & spinach ravioli, blue cheese sauce

COŚ NA SŁODKO
/ SOMETHING SWEET
Tiramisu
Tiramisu

Panna Cotta, owoce leśne
Panna Cotta, berries

Mus z sera Mascarpone, czerwony pieprz
Mascarpone mousse, red pepper
Tartaletki owocowe
Fruits tartlets

HIGH IN THE SKY 4
150 PLN

COŚ NA ZIMNO / SOMETHING COLD

Szpinak, �igi, mikrozioła, kremowy serek, orzechy włoskie
Spinach, �igs, micro herbs, cream cheese, walnuts

Grillowany kurczak, krewetki, komosa ryżowa, bób, cytrynowy
dressing
Grilled chicken, shrimps, quinoa, fava beans, lemon dressing
Tatar wołowy, grzyby marynowane, rożek
Beef tartar, marinated mushrooms, cone

Łosoś wędzony na ciepło, brioszka, sos miodowo - musztardowy,
kiełki rzodkiewki
Hot smoked salmon, brioche, honey - mustard sauce, radish sprout

Ceviche z dorsza i małży, czerwona cebula, jalapeño, sos z limonki
Cod and scallops ceviche, red onion, jalapeño, lime dressing

COŚ NA GORĄCO / SOMETHING HOT

Kofta z jagnięciny, pieczone bakłażany, sos jogurtowy z miętą
Lamb kofta, roasted eggplants, yogurt – mint sauce
Quesadilla z kurczaka, salsa pomidorowa, guacamole,
kwaśna śmietana
Chicken quesadilla, tomato salsa, guacamole, sour cream
Tartaletki warzywne z kozim serem, mango chutney
Vegetable tartlets with goat cheese, mango chutney

COŚ NA SŁODKO
/ SOMETHING SWEET

Ciastko brownie, sos tof�i
Chocolate brownie, tof�i sauce
Truskawkowy deser Pavlova
Strawberry Pavlova

Krem karamelowy, sos pomarańczowy
Caramel cream, orange sauce
Wiśniowy cobbler
Cherry cobbler

HIGH IN THE SKY 5
160 PLN

COŚ NA ZIMNO / SOMETHING COLD
Pęczak, portobello, koper włoski
Barley, portobello mushrooms, fennel

Grillowane warzywa, ser mozzarela, pesto z suszonych pomidorów
Grilled vegetables, mozzarella cheese, sun dried tomato pesto
Kaczka wędzona, rucola, gruszka, sos malinowy
Smoked duck, rocket, pear, raspberry sauce

Tatar z łososia wędzonego, bruschetta, mikrozioła
Smoked salmon tartar, bruschetta, micro herbs

Carpaccio wołowe, Parmesan, roszponka, tru�lowe pesto
Beef carpaccio, Parmesan cheese, lamb’s lettuce, truf�le pesto

COŚ NA GORĄCO / SOMETHING HOT
Grilowany łosoś, sos cytrynowo - winny
Grilled salmon, lemon - wine sauce
Jagnięcina z kostką, sos tymiankowy
Lamb chops, thyme sauce
Kurczak yakitori, sos sojowy
Chicken yakitori, soy sauce

Pierożki dim sum, sos słodki z chilli, sos sojowy
Dim sum, sweet chili sauce, soy sauce
Polędwica wołowa, krewetka
Surf & Turf

COŚ NA SŁODKO
/ SOMETHING SWEET
Tiramisu
Tiramisu

Panna Cotta, owoce leśne
Panna Cotta, berries
Krem brûlée
Crème brûlée

Wiśniowy cobbler
Cherry cobbler

Sernik philadelphia
Philadelphia cheesecake

MUSIC & DJ

Kluczem do udanej imprezy jest dobra muzyka i sprawdzeni DJ`e.
Istnieje możliwość zaproszenia DJ’a, aby mieć pewność, że Twoja impreza
będzie najlepsza w mieście.
Ta opcja jest dostępna przy wynajęciu Panorama Sky Bar na wyłączność.
Koszt wynajęcia DJ`a to 1250 zł netto za 4 godziny.
Każda dodatkowa godzina to 300 zł netto.

The key to sucessful party is a great music and proven DJs.
There is possibility to arrange a DJ to make sure that your party will be the best
in the town.
This option is only available for exclusive rental of the Panorama Sky Bar.
Cost of hiring DJ - 1250 PLN net for 4 hours.
Each additional hour costs 300 PLN net.

BEVERAGE
SETS

FLlGHT IN THE SKY
OPTION 1 - 120 PLN

Wino musujące na powitanie
Welcome glass of sparkling wine

Piwo beczkowe Cieszyńskie: Mastne / Lager
Draft beers Cieszyńskie: Mastne / Lager
Wino: Consigna Tempranillo / Consigna
Chardonnay
Wine: Consigna Tempranillo / Consigna
Chardonnay

Woda mineralna, soki, napoje gazowane
Mineral water, juices selection, soft drinks

OPTION 3 - 145 PLN

Wino musujące na powitanie
Welcome glass of sparkling wine
Koktajle na bazie whisky Grant’s, rumu Havana 3,
Ginu Finsbury i wódki Żubrówki Białej
Cocktails based on: Grant’s whisky, Finsbury gin,
Havana 3 rum, Żubrówka Biała vodka
Piwo beczkowe Cieszyńskie: Mastne / Lager
Draft beers Cieszyńskie: Mastne / Lager
Wino: Consigna Tempranillo / Consigna
Chardonnay
Wine: Consigna Tempranillo / Consigna
Chardonnay
Woda mineralna, soki, napoje gazowane
Mineral water, juices selection, soft drinks

OPTION 2 – 130 PLN

Wino musujące na powitanie
Welcome glass of sparkling wine

Koktajle na bazie wódki Żubrówka Biała
Cocktails based on Żubrówka Biała vodka

Piwo beczkowe Cieszyńskie: Mastne / Lager
Draft beers Cieszyńskie: Mastne / Lager

Wino: Consigna Tempranillo / Consigna Chardonnay
Wine: Consigna Tempranillo / Consigna Chardonnay
Woda mineralna, soki, napoje gazowane
Mineral water, juices selection, soft drinks

OPTION 4 - 170 PLN

Wino musujące na powitanie
Welcome glass of sparkling wine

Koktajle na bazie whisky Grant’s, rumu Havana 3,
Ginu Finsbury, tequili El Jimador blanco
i wódki Żubrówki Białej
Cocktails based on: Grant’s whisky, Finsbury gin,
Havana 3 rum, El Jimador tequila blanco,
Żubrówka Biała vodka
Piwo beczkowe Cieszyńskie: Mastne / Lager
Draft beers Cieszyńskie: Mastne / Lager

Wino: Consigna Tempranillo / Consigna Chardonnay
Wine: Consigna Tempranillo / Consigna Chardonnay
Woda mineralna, soki, napoje gazowane
Mineral water, juices selection, soft drinks

1.
2.

USTALENIA KOŃCOWE / TERMS & CONDITIONS

Oferta ważna jest dla max. 180 osób przy dokonaniu rezerwacji Panorama Sky Bar na wyłączność.
We are able to accomodate up to 180 pax for exclusive rental at Panorama Sky Bar.

Pakiety są dostępne bez limitów spożycia do 4 godzin trwania spotkania.
Jedzenie jest serwowane w formule pass around lub w formie bufetu (minimalna ilość osób dla opcji
bufetu to 25, pakiety dostępne są od 20 osób).
Packages are avalible per 4 hours of unlimited consumption.
Food is served as pass around service or buffet (minimum 25 people is required for buffet option, packages
are available from 20 pax)

3.

100 % przedpłaty jest wymagane
100% pre-payment is required

•
•
•

Karta Kredytowa / Credit Card
Gotówka / Cash
Przelew bankowy / Bank Transfer

4.
5.

6.
7.
8.

Metody płatności / Payment methods:
Dział Księgowości / Accounting Department
Mrs. Joanna Wycichowska
Credit Supervisor
Tel.: +48 22 630 54 36
Email: joanna.wycichowska@marriott.com
Rezerwacje / Reservations
Mr. Paweł Żochowski
Tel: +48 22 630 7434
Email: pawel.zochowski@marriott.com

Podane ceny są netto i za osobę. 8% VAT zostanie dodane do cen żywności, a 23% VAT
do pozostałych usług.
Prices are net and per person. 8% VAT will be added to food prices and 23% VAT to other services.

Jeśli mają Państwo alergię pokarmową na jakikolwiek produkt, prosimy o poinformowanie przed
złożeniem zamówienia.
If you have any concerns regarding food allergies, please inform us prior ordering.
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