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Hotel Słoneczny Młyn powstał dzięki 

zaadaptowaniu młyna zbożowego z XIX 

wieku. W historycznym miejscu powstało 

96 pokoi, restauracja, spa oraz sale 

bankietowe i konferencyjne. Na przełomie 

lat gościliśmy grono środowisk aktorskich, 

sportowych, lekarskich, artystycznych oraz 

niezliczoną ilość konferencji, wesel czy 

szkoleń

20
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CO NAS WYRÓŻNIA:
❖ Pokoje w promocyjnych cenach dla gości imprez specjalnych

❖ Dogodna lokalizacja, darmowy parking

❖ Wystrój z elementami art-deco, kryształowe żyrandole, obrazy

W PAKIECIE:
❖ Opieka profesjonalnego specjalisty z zakresu organizacji przyjęć

❖ Możliwość kompozycji własnego menu

❖ Wysokiej jakości zastawa, pokrowce na krzesła, świece

❖ Profesjonalna obsługa kelnerska

❖ Szatnia, miejsca parkingowe

❖ Projektor, ekran, parkiet taneczny, nagłośnienie

DODATKOWO:
Uroczystość może zostać wzbogacona o takie elementy jak: 
❖ Rzeźby lodowe, fontannę czekoladową, pokaz sztucznych ogni, 

występy artystyczne, fotobudkę
❖ Live cooking – gotowanie na żywo z wybranych i ustalonych 

produktów na oczach i dla gości przez Szefa Kuchni. Możliwość 
przyrządzania dań przez gości.

❖ Lody i sorbety własnej produkcji – ogranicza nas tylko wyobraźnia 
Gościa – niekończąca się gama smaków i form kreowania deserów i 
nie tylko…

❖ Candy bar – możliwość stworzenia stołu ze słodkości: cukierki, 
muffiny, donaty, pianki, żelki, paluszki, praliny, czekoladki, drobne 
ciastka…

❖ Limuzyna – oferujemy wynajęcie limuzyny dla 4-8 osób

REZERWACJA:
Nasz zespół przeprowadzi Państwa przez proces rezerwacji, wyboru 
menu, tortu, alkoholi, dekoracji, kwiatów oraz dodatkowych atrakcji. Nad 
przebiegiem wydarzenia będzie czuwać wyspecjalizowany zespół obsługi 
z kierownikiem Sali, który zadba o płynny przebieg wieczoru.
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125 ZŁ / OS.

PROPOZYCJA I
Zupa
Krem z pomidorów i papryki z grzankami

Danie główne
Pierś z kurczaka w przyprawach na kremowych ziemniakach, ratatouille warzywnym i 
sosem bazyliowym

Bufet zimny
Schab z morelą
Terrine z marynowanej wieprzowiny z miętą,
Roladki z kurczaka z serem,
Mini tortille z warzywami i sosem limonowym,
Platery wędlin staropolskich z sosami,
Pieczywo, masło

Deser
Jabłecznik z sosem waniliowym i lodem czekoladowym

Bufet słodki
Wybór ciast koktajlowych

Danie po północy
Żurek staropolski

Napoje
Kieliszek wina musującego
Kawa, herbata, woda, soki

MENU

PROPOZYCJA II
MENU
Zupa
Krem z kalafiora z nutą pomarańczy

Danie główne
Delikatny schab pieczony z warzywami, ziemniakami puree, sosem grzybowym



128 ZŁ / OS.

Bufet zimny
Sola pod chmurką z sosu chrzanowego,
Rożki z musem z tuńczyka,
Plastry marynowanej wieprzowiny z musem musztardowym,
Skrzydełka marynowane w soi,
Karkówka ze śliwką muśniętą galaretą
Sałatka grecka,
Pieczywo, masło

Deser
Tiramisu z sosem jagodowym

Bufet słodki
Sernik, jabłecznik

Danie po północy
Barszcz z pasztecikiem

Napoje
Kieliszek wina musującego
Kawa, herbata, woda, soki

PROPOZYCJA II
MENU

PROPOZYCJA III
MENU
Zupa
Zupa serowa z grzankami

Danie główne
Polędwiczka wieprzowa podana na kremowych wędzonych ziemniaczkach z 
grillowanymi warzywami i sosem tymiankowym

Bufet zimny
Pieczarki zapiekane na musie paprykowym,
Crostini z avocado i chilli,
Mus z łososia wędzonego,
Platery wędlin staropolskich,
Schab z morelą,
Sałatka z wędzonym kurczakiem,
Mix sałat w sosie francuskim,
Pieczywo, masło
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141 ZŁ / OS.

Deser
Sernik z sosem malinowym

Bufet słodki
Kostka węgierska, owoce plastrowane

Danie po północy
Zupa gulaszowa

Napoje
Kieliszek wina musującego
Kawa, herbata, woda, soki

PROPOZYCJA III
MENU

PROPOZYCJA IV
MENU
Zupa

Tradycyjny domowy rosół z makaronem i kawałkami mięsa oraz świeżą pietruszką

Obiad na platerach
Pierś z kurczaka nadziewana serem oraz świeżym koprem panierowana

Kotleciki schabowe panierowane z pieczarkami po wiedeńsku

Filet z pstrąga smażony na maśle migdałowym

Sosy

Sos pieczeniowy (zrazowy), Sos cytrynowo – koperkowy (50g)

Dodatki

Ziemniaki z koperkiem
Ćwiartki ziemniaków opiekane

Sałatka z buraczków z chrzanem 

Surówka z jabłek i marchwi i nutą wanilii

Surówka z kapusty z cytryną i koperkiem

Deser w bufecie słodkim

Wybór 3 rodzajów ciast (2szt/os.)



PROPOZYCJA IV
MENU M
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Bufet zimny

Tortille z rożnymi nadzieniami

Pieczarki faszerowane karmelizowaną cebulką oraz serem na sosie pomidorowym z 

nutą ginu

Galaretki z pieczonym kurczakiem oraz plastrami cytryn
(pieczona karkówka, pieczona szynka, szynki regionalne, kabanosy)

Mini roladki z sałatką jarzynową oraz szynką

Sałatka z grillowaną piersią kurczaka, z marynowaną papryką , kukurydzą oraz sosem 

koktajlowym
Sałatka z greckim serem świeżymi sałatami oraz sosem szczypiorkowym

Pieczywo i masło

Danie po północy
Barszczyk z pasztecikiem 

Napoje
Kieliszek wina musującego
Kawa, herbata, woda, soki 169 ZŁ / OS.

BAL:
Dzięki odpowiedniemu ułożeniu sal bankietowych, Maturzyści z osobami 

towarzyszącymi bawią się w Sali Malinowej (do 110 osób) przy ustawieniu stołów 

okrągłych z parkietem do tańczenia, natomiast kadra dydaktyczna może odetchnąć i 

skosztować propozycji z menu w Sali MiR (do 100 osób) lub Sali Migdałowej (do 40 

osób) oraz Sali Różanej (do 40 osób).

Goście po wejściu do budynku mogą poczekać na przyjaciół w Lobby lub udać się 

bezpośrednio do Foyer przy salach bankietowych. Hotel wyposażony jest w dwie 

windy oraz szerokie, marmurowe schody prowadzące wprost na miejsce wydarzenia. 

Korytarze, sale oraz toalety są przystosowane do osób niepełnosprawnych.

Sala Malinowa posiada kryształowe żyrandole, ledowe oświetlenie sufitu, 

podświetlane witraże oraz system oświetlenia „Niebo” – jedyne takie rozwiązanie w 

Bydgoszczy.

REZERWACJA:
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Karolina +48 723 669 534
Marta +48 785 234 929

Szymon +48 723 669 629

email:
marketing@sloneczny.eu

SIĘ Z NAMI
SKONTAKTUJ

NASZA STUDNIÓWKA
NOTATKI

adres hotelu:
Jagiellońska 96, 85-027 Bydgoszcz


