THE OTHER SIDE
TU ZMIENIA SIĘ BIZNESOWA
PERSPEKTWA
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Rozwijać biznes z sukcesami? Super! Ale prowadzić interesy w malowniczej scenerii Zamku Łeba,
to już zupełnie inna bajka. Tylko tutaj nadmorski widok magicznie zmienia biznesową perspektywę.
Na Tobie wrażenie z pewnością zrobi przemyślana organizacja przestrzeni, udogodnienia i fachowa obsługa.
Na Twoich klientach, partnerach czy pracownikach - magia miejsca
i idealna sceneria do konstruktywnych rozmów.
Ważne szkolenie, konferencja, podpisywanie intratnego kontraktu?
Wszystko wydaje się przyjemniejsze, gdy za oknem kojąco szumi Bałtyk.
Zapraszamy Ciebie i Twój biznes do naszej bajki!
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L UDZ I E
Za komfort i profesjonalizm każdego biznesowego
spotkania odpowiedzialna jest tutaj zaufana
i sprawdzona załoga. Kiedy nasi ludzie będą
niepostrzeżenie dbać o odpowiednią atmosferę,
Ty i Twoi goście będziecie mogli
skupić się na swoim biznesie.
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MIEJSC E
Na zewnątrz plaża i czar nadmorskiego kurortu,
wewnątrz przestronna sala konferencyjna stylizowana
na XIX-wieczną bibliotekę angielską, która pomieści
do 30 osób. Czego chcieć więcej?

UDOGODNI ENI A
rzutnik multimedialny | flipchart | ekran 125 x 145 cm
dostęp do szybkiego internetu
dodatkowy sprzęt zgodnie z zapotrzebowaniem

KOSZT WYNA J ĘC I A S A LI
dni powszednie 1500zł / dzień
weekendy 2000zł / dzień
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OFERTA
wybór ciast i ciasteczek | kawa z ekspresu
wybór herbat | soki owocowe | woda

P R Z E R WA K AWOWA
KOSZT

Oprócz klimatu zapewniamy też energię do twórczej pracy.
W ramach naszej oferty znajdziesz więc aromatyczną kawę
i bajecznie pyszne wyroby cukiernicze, nad którymi
w Zamku Łeba od lat czuwa Pani Bogusia.

35 zł/os. (serwis jednorazowy)
55 zł/os. (serwis całodzienny, uzupełniamy do 8 godzin)

5

MENU
W naszej ofercie niezwykle ważne są dobre
doświadczenia zawodowe, ale w Zamku Łeba można
też rozwijać doświadczenia smaku!
Nasi kucharze skomponowali ofertę lunchową,
która idealnie uzupełni każde spotkanie.
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MENU I

MENU II

MENU III

AMUSE BOUCHE

PRZYSTAWKA

PRZYSTAWKI WYSTAWIANE NA STÓŁ

PRZYSTAWKA

Assiette z łososia (marynowany tatar wędzony)
rosti, crème fraiche, grzanka

• carpaccio z lekko podwędzanej piersi kaczki,

Szpinak z borowikami zapiekany
z mozzarellą
ZUPA

Pikantna zupa rybna z sandacza
DANIE GŁÓWNIE

Kaczka tradycyjnie pieczona z jabłkami,
majerankiem, kluski śląskie, duszona kapusta,
demi glace
DESER

Mille Feuille – kruche ciasteczka,
mus mascarpone, świeże owoce

SORBET
DANIE GŁÓWNE

Kurczak kukurydziany,
potrawka z młodych warzyw
Dorsz sautè, domowe frytki, sałaty,
salsa z pomidorów

sałata, rukola, dressing balsamico
• tatar wołowy, grzanka, marynaty, majonez
truflowy
• sałatka cezar, grillowany kurczak, jajko,
parmezan
DANIA GŁÓWNE

Poliki z dzika, gryczane kaszotto, puree
z pasternaka, marynowany burak
Turbot sauté, karmelizowana kalarepka, pomidory
buerre blanc.

DESER

Tarta migdałowa, lody waniliowe
Lub Szarlotka na gorąco, lody waniliowe, owoce,
śmietana
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DESERY WYSTAWIANE NA STÓŁ

tarta migdałowa, tarta truflowa,
tort Royal Caramel, sernik z białą czekoladą

Do rachunku doliczamy 10% za serwis

O FERTA A LKOH O LOWA
Jeśli biznes, to i celebracja sukcesów.
A tym świetnie towarzyszą dobre alkohole.
W Zamku Łeba zapewniamy kartę trunków
i atmosferę sprzyjającą wyjątkowym toastom.
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NOCLEG
Negocjacje się przeciągnęły?
Szkolenie zaplanowano na dwa lub więcej dni?
Spokojnie, pomieścimy wszystkich Twoich gości w naszych
komfortowych i niezwykle klimatycznych pokojach.
Każda grupa jest wyceniana indywidualnie.
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AT RA K C J E - W O B I EK C I E I P O Z A N I M
Po drugiej stronie ciężkiej pracy znajduje się relaks. Relaks to esencja Zamku Łeba.
Ty i Twoi goście możecie na chwilę zapomnieć o wynikach, zyskach i celach,
a zamiast tego schłodzić się w naszym basenie
czy wybrać się na rowerową wycieczkę wzdłuż wybrzeża.
Lista aktywności jest wyjątkowo szeroka,
o aktualną ofertę zapytaj pracownika Zamku.
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K ONTA KT
Jeśli przekonała Cię nasza opowieść, napisz lub zadzwoń.
Skontaktuje się z Tobą dedykowany opiekun biznesowy,
który pomoże Ci zorganizować spotkanie poszerzające
biznesowe horyzonty.
SABINA GRUBA
telefon | + 48 602 583 001
e-mail | sabina.gruba@zamekleba.pl
rezerwacja@zamekleba.pl
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