Propozycja oferty na pobyt szkoleniowy

Liczba pokoi:
6 pokoi - 2 os.
3 apartamenty - 4 os .
10 pokoi - 3 os.
Ilość sal konferencyjnych:
dwie sale.
Wyposażenie sal konferencyjnych:
ekran, flipchart, telewizor, klimatyzacja, projektor multimedialny.
Obiekt :
Villa Plena to obiekt idealnie służący spotkaniom biznesowym i konferencjom.
W swojej ofercie posiadamy dwie sale konferencyjne na 30 osób oraz na 200 osób. Istnieje również możliwość
przeprowadzenia na dużej sali trzech różnych szkoleń, czy konferencji bez obawy o to, że spotkania te będą ze sobą
kolidować.
Restauracja:
Chcemy Państwa zachwycić, zaczarować przepysznymi i niepowtarzalnymi
wybrykami wirtuoza naszej kuchni!!! Jeżeli ktoś ma ochotę na ziemniaki z kwaśnym mlekiem - to mamy!!!
Mamy też rosół ze smardzami, albo super carpaccio. Zapraszamy na pokazy kulinarne, które są
nie tylko ucztą dla podniebienia, ale również wspaniałą rozrywką podczas spotkania czy bankietu.
Opis miejsca oraz położenie i okolica:
Wyjątkowy i nowoczesny Pensjonat Villa Plena mieści się w Ośnie Lubuskim.
Jest to wspaniałe miejsce wypoczynku, w którym każdy znajdzie coś dla siebie.
Zarówno dla osób chcących się wyciszyć, zrelaksować i pobyć na świeżym powietrzu jak i dla tych,
którzy preferują bardziej aktywny wypoczynek.
Ośno Lubuskie położone jest wśród wzgórz Wysoczyzny Lubuskiej, otoczone jeziorami oraz historią
sięgająca XIII wieku, stwarza niepowtarzalny klimat i zachęca do spędzenia wolnych chwil właśnie "tu "!!!

Noclegi
Noclegi w komfortowych pokajach 2, 3 lub 4 osobowych wraz ze śniadaniem europejskim
w formie ciepłego i zimnego bufetu

Sala koferencyjna
Wyposażenie –projektor flipchart wskaźnik laserowy

Przerwy kawowe
(czas trwania przerwy 30-60min)

Wariant I
Kawa, herbata czarna, herbaty smakowe,dodatki
Woda mineralna
Ciasteczka bankietowe

Wariant II
Kawa, herbata czarna, herbaty smakowe,dodatki
Woda mineralna, soki owocowe,
Ciasteczka bankietowe, ciasta pieczone przez naszego mistrza cukiernictwa
Owoce sezonowe

Obiad lub przerwa lunchowa
przykładowe menu

Obiad
Wariant I
Zupa krem z selera serwowana z kawałkami grillowanego kurczaka
Roladka z polędwiczek wieprzowych i wędzonego boczku ułożona na sosie z zielonego pieprzu
w towarzystwie rozetki ziemniaczanej z suszonymi pomidorami oraz koktajlem z kolorowych sałat
i świeżych warzyw skropionych sosem z dodatkiem burbonu
Panna Cotta ułożona na sosie z przetartych malin
Wariant II
Zupa grzybowa z saszetką z ciasta fillo wypełnioną podsmażoną szynką
z parmezanem i orzechami laskowymi
Filet z łososia bałtyckiego owinięty w ciasto francuskie serwowany z sosem ze świeżych
ogórków i słodkiej śmietanki aromatyzowanym koperkiem ułożony
w towarzystwie zieleni chrupiących brokuł
lody cynamonowe z gorącymi śliwkami kalifornijskimi duszonymi w czerwonym winie
Przerwa lunchowa
Dania serwowane w bemarach grzewczych w formie stołu szwedzkiego

Wariant I
Krem z brokuł pachnący gałką muszkatołową i świeżo zmielonym pieprzem
Plastry karkówki pieczone duszone w sosie z cebulka serwowane z gnochi
Risotto z warzywami i kawałkami kurczaka
Farfalle z sosem z podsmażonego z cebulką salami i pomidorów pellatti z lekką nutką chilli
bufet sałatkowy
deser czekoladowy z sosem wiśniowym
owoce w białym winie
deser kokosowy z prażonymi w cukrze migdałami
Wariant II
Żurek staropolski doprawiony suszonymi borowikami, czosnkiem, i chrzanem
Schab w sosie kurkowym zapieczony z ziemniaczkami i brokułami w pergaminie
Kotleciki rybne ułożone na tiagatelle w sosie ze szpinaku i słodkiej śmietanki
Grillowany filet z kurczaka ułożony na szafranowym ryżu z kawałkami suszonych pomidorów
Bufet sałatkowy
Krem waniliowy z sosem truskawkowym
Mus miodowo makowy z karmelem
Sałatka z melona i ananasa w sosie pomarańczowym z miętą

Grill, kolacja, bankiet
Grill
Steki z karkówki marynowane w ziarnach gorczycy,
majeranku i proszku z zielonej herbaty
krupniok podlewany starką
szaszłyczki jugosłowiańskie z grubo zmielonej szynki
doprawionej świeżymi ziołami
Skrzydełka w pikantnym sosie BBQ
Sałata grecka
Sałatka z ogórków pomidorów czosnku i kopru
Sałatka z grillowanym kurczakiem
Napoje
Kawa, herbata czarna i smakowe z dodatkami
Woda mineralna
Piwo beczkowe 1L/os
Bankiet
Gorące zakąski
Polędwiczki wieprzowe zapiekane w sosie gorgonzola
Kotleciki jagnięce w sosie tymiankowo czosnkowym
Steki z polędwicy wołowej nadziany borowikami
Zimne zakąski
Pyszne kuleczki mozzarella wymieszane z pomidorkami i listkami bazylii doprawione
świeżo zmielonym pieprzem, solą morską i aromatyczną oliwą z oliwek
Mięsa pieczone (karkówka, boczek, filet z indyka)
Kuleczki mięsne w sosie tzatzyki
Wykwintne sery włoskie skomponowana ze świeżymi i suszonymi owocami
Tymbaliki śledziowe na plastrach jabłka
Sałatka z wędzonego kurczaka
Napoje
Kawa, herbata czarna i smakowe z dodatkami
Woda mineralna, soki owocowe
Zmrożona wódeczka smirnoff 0,5l

Kolacja I
Kiełbaska z rusztu z cebulką
Pierożki z mięsem okraszone boczkiem z cebulką
Lasagne
Mięsa pieczone
Pomidor, ogórek ze szczypiorkiem
Sałatka z warzyw marynowanych
Masło
Pieczywo
Napoje
Kawa, herbata czarna i smakowe z dodatkami
Woda mineralna

Kolacja II
Penne carbonara z wędzonym boczkiem i świeżo tartym parmezanem
Mini calzone z szynką i pieczarkami
Pulpeciki z jagnięciny w sosie pomidorowo ziołowym
Zimne zakąski
Sałatka capresse
Mięsa pieczone (karkówka, boczek, filet z indyka)
Carpaccio z wędzonego schabu skropione sosem wasabi
Śledzik z cebulką w sosie cytrynowo pietruszkowym
Tatar z wędzonego łososia i świeżego ogórka
Sałatka z kawałkami grillowanej szynki
Napoje
Kawa, herbata czarna i smakowe z dodatkami
Woda mineralna
Piwo beczkowe 1L /os

Atrakcje
Pokaz kulinarny
Przyrządzanie potraw na oczach Państwa Gości
Każdy z uczestników zabawy będzie miał okazję kilkakrotnie
spróbować małych arcydzieł kulinarnych naszego Szefa Kuchni
Pokaz barmański
zapierający dech w piersiach pokaz sztuki żonglerki butelkami
płonące blaty i krążące wokół barmana kostki lodu przeniosą Państwa na chwilę do
świata najlepszych na świecie drinków
Wieczór Casino
Przeniesiemy Państwa Gości do Las Vegas gdzie poczują smak wielkiej wygranej oraz wielkiej przegranej
Stworzymy specjalną walutę obowiązującą tego dnia, aby dodać dreszczyku emocji na najlepszego gracza
będzie czekać nagroda
100 000,00 zł lub samochód
Wycieczki
Najbliższa okolica obfituję w bardzo ciekawe historycznie oraz wizualnie miejsca.
Możemy zorganizować wycieczki do
MRU aby pokazać ogromne bunkry i rezerwat nietoperzy
Na wierzę z widokiem na największe rozlewiska warty w Słońsku
Na wierzę Oder Turm we Frankfurcie z której rozciąga się przepiękna panorama na Frankfurt oraz dolinę Odry
Występy artystyczne
Wieczór szkocki gra na kobzie, opowieści o narodowym trunku Szkotów
Mini koncert saksofonowy
Pokazy tańca towarzyskiego
Teatr ognia i światła
Pokaz tańców erotycznych
Najlepsi DJ i Wodzireje
Gry i zabawy integracyjne
Pojedyncze gry
Program mający na celu zintegrowanie uczestników zabawy
Zabawa w walkę umysłów
Koszt zależny od wybranej opcji oraz ilości uczestników

