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Magiczne miejsce

O nas
Crystal Palace to najnowocześniejsza 

i najbardziej elegancka sala bankietowa 
w Krakowie, położona w najlepszej lokalizacji 

w mieście – na płycie Rynku Głównego 
(prestiżowa linia A-B). 

We wnętrzach rozświetlonych kryształowymi 
żyrandolami, pod profesjonalną opieką, mogą 

Państwo zorganizować bankiet; wesele 
w centrum Krakowa do 160 osób; wydarzenie 

korporacyjne nawet do 250 osób.

Wesele w sercu Krakowa
Wyjątkowe i niezapomniane przeżycie

W samym sercu Krakowa, 
na Rynku Głównym organizujemy 
przyjęcia weselne. Ten, wyjątkowy

i niepowtarzalny dzień, we wnętrzach 
Kryształowego Pałacu, pozostanie 

niezapomnianym przeżyciem.

Ekskluzywne przyjęcia weselne 
do 160 osób, eleganckie okrągłe 

stoły od 6 do 10 osób, dużo 
naturalnej zieleni w postaci ogrodu 

wertykalnego, ściany z mchu. Parkiet 
taneczny, profesjonalne oświetlenie 

i nagłośnienie sceniczne tworzą 
niezapomniany klimat.

Dodatkowo dostępne apartamenty
 dla Pary Młodej i Gości.
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PRZYSTAWKA

Troć fiordowa / mus z koperku / ogórek w cytrusowej marynacie / rzodkiew

ZUPA
Rosół z dzikiego ptactwa/ pierożki z dojrzewającą szynką / truflowe opieńki

DANIE GŁÓWNE

Pieczona jagnięcina/ zielony groszek/ wędzona śmietana / ziołowa oliwa

DODATKI

Ziemniaki z koperkowym masłem
Selekcja sałat z prażonymi nasionami

DESER
Beza / sezonowe owoce / mascarpone

CENA ZA OSOBĘ

320 PLN
brutto

Menu I

AMUSE-BOUCHE

KOLACJA
Nóżka z kaczki/ mus z suszonych śliwek/ orzechy/ piklowana dynia

DODATKI 

Pieczone ziemniaki z rozmarynem
Buraczki z miodem i gorczycą 

NAPOJE

Woda mineralna gazowana / niegazowana
Kawa / herbata
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Kremowa Burrata w dojrzewającej szynce / kolorowe pomidory / ocet balsamiczny 

ZUPA

Krem z żółtej marchwi / hiszpańskie chorizo / paprykowa oliwa 

DANIE GŁÓWNE

Pierś z dzikiej kaczki/ kremowy kalafior/ sos foie gras/ konfitura z wiśni i jałowca 

DODATKI

Ziemniaki z koperkowym masłem
Selekcja sałat z prażonymi nasionami

DESER

Delikatny krem z mango / kokosowy biszkopt / mus z marakui

CENA ZA OSOBĘ

370 PLN
brutto

Menu II

KOLACJA

Filet z sandacza / sos z polskich raków / czarna soczewica / cukinia

DODATKI 

Pieczone ziemniaki z rozmarynem
Buraczki z miodem i gorczycą 

PRZYSTAWKA

AMUSE-BOUCHE

NAPOJE

Woda mineralna gazowana / niegazowana
Kawa / herbata



Plastry mlecznej cielęciny / truflowy majonez / świeża figa / czosnek niedźwiedzi

ZUPA

Kremowy bulion z polskich raków / czarna soczewica / szyjki rakowe 

DANIE GŁÓWNE

Sezonowana polędwica wołowa / sos z wędzonym kawiorem / grillowana sałata / soliród

DODATKI

Ziemniaki z koperkowym masłem
Buraczki z miodem i gorczycą

DESER

Chrupiące pistacje / kawowe brownie / marcepan / jadalne złoto 

NAPOJE

Woda mineralna gazowana / niegazowana
Kawa / herbata

CENA ZA OSOBĘ

420 PLN
brutto

Menu III

KOLACJA

Pularda pieczona w ziołach / czarny czosnek / truflowy sos

DODATKI 

Pieczone ziemniaki z rozmarynem
Kapusta włoska ze świeżym koperkiem 
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PRZYSTAWKA

AMUSE-BOUCHE
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Cena za osobę dodatkowo obejmuje:

Bufet z zimnymi przekąskami

Sałata Cezar z kurczakiem i dojrzewającym serem

Sałata z kozim serem, orzechami i malinowym sosem vinaigrette

Selekcja polskich serów z konfiturą z gruszek i orzechami 

Selekcja polskich wędlin z piklowanymi warzywami 

Pasztet z dziczyzny z jałowcem i żurawiną

Plastry dojrzewającego rostbefu z gorczycą i marynowaną cebulką i grzybami

Łosoś marynowany w cytrusach i koperku z musem mango i różowym pieprzem

Tort weselny 

Orzech / karmel / mleczna czekolada
Malina / wanilia / biała czekolada

Pistacja / marcepan / brownie
Kokos / mango / marakuja

Biała czekolada / biszkopt / sezonowe owoce
Gorzka czekolada / krem angielski / wiśnia

(jeden smak do wyboru) 

Apartament dla nowożeńców

Podstawową dekorację florystyczną sali 
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Danie ciepłe serwowane po północy

Filet z sandacza /  czarna soczewica / cukinia

40PLN
brutto

Cena jednego dania

Dodatkowo oferujemy: 

Nóżka z kaczki / mus z suszonych śliwek / orzechy / piklowana dynia

Pierś z perliczki / palone masło / kolorowa marchew

Bufet z krakowskimi specjałami
(wyroby przygotowywane i wędzone w tradycyjny sposób)

30PLN
brutto

Cena za osobę

Selekcja szynek, kiełbas oraz wędlin, w tym także z dziczyzny

Polski smalec, marynowane warzywa, pieczywo na zakwasie

Bufet z włoskimi specjałami

40PLN
brutto

Cena za osobę

Włoskie sery z krowiego i owczego sera

Włoskie wędliny gotowane i dojrzewające

Oliwki, marynowane warzywa, włoskie pieczywo



Candy Bar

30PLN
brutto

Cena za osobę

(trzy mini desery, jeden rodzaj makaroników oraz dwie sztuki pralin na osobę)

Makaroniki:  kawa,  wanilia, malina, pistacja, pomarańcza

Słodki stół

40PLN
brutto

Cena za osobę

Makaroniki 
(wanilia, czekolada, malina / anyż)
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Mini pavlove z owocami

Cupcake 
(oreo, kasztan z masłem orzechowym)

Tarty 
(wiśnia / ciemna czekolada, 
orzech / karmel / czekolada mleczna, 
róża / truskawka, Pina Colada)

Mini serniczki

Cake pops 

Truskawki w czekoladzie

Desery w kubeczkach 
(tiramisu, banan / słony karmel,
pistacja / czekolada, mango / kokos,  
jabłko z cynamonem / biała czekolada)

Praliny, trufelki 
(kokos, malina, pistacja, 
orzech laskowy, czarna porzeczka) 

Beziki

Ptysie

Malina / wanilia

Karmel / słonecznik

Kokos / limonka

Czekolada / wiśnia

Tiramisu

Smaki mini deserów do wyboru

Mleczna czekolada / pistacje

Kawa / pomarańcza

Wiśnia / rum

Herbata Earl Grey

Karmel / orzech

Smaki pralin do wyboru

Tartaletki z kremem 
waniliowym i owocami



CO NAS WYRÓŻNIA

Profesjonalne 
oświetlenie 

i nagłośnienie 
sceniczne

Oryginalna dekoracja 
nowoczesnymi kryształowymi 

żyrandolami i scenariusze 
światła

Aranżacja
i florystyka

+48 122 132 142
info@crystalpalace.com.pl

www.crystalpalace.com.pl

KONTAKT


