
Walentynkowy
WEEKEND

10-12.02.2023
WEEKEND

Valentine's



Spędź walentynkowy weekend w niezwykłym miejscu. 
Przenieś się w czasie i przestrzeni – 

butikowy, kameralny Garamond, a Tribute Portfolio Hotel 
to podróż nie tylko na krakowskie Stare Miasto, 

ale jednocześnie do epoki lat 20. i 30. ubiegłego stulecia. 

Pakiet weekendowy zawiera 
2 noclegi w pokoju dwuosobowym 

w hotelu tylko dla dorosłych 
 

Butelkę wina na powitanie 
 

Śniadania dla dwojga w Restauracji Kuryer 
 

4-daniową kolację walentynkową z kieliszkiem prosecco
(11.02.2023)

 
 Możliwość późniejszego wymeldowania 

 

Cena: od 1 535 zł 
za pakiet 

Rezerwacja/Reservation
 

+ 48 12 354 58 00 
reservation@garamondhotel.com 

 

Walentynkowy
WEEKEND

10-12.02.2023

Valentine's
WEEKEND

Spend your Valentine's weekend in an extraordinary place. 
Move back in time and space - the boutique, intimate 

Garamond, a Tribute Portfolio Hotel
is a journey not only to Krakow's Old Town, 

but also to the era of the 1920s and 1930s. 

Weekend package includes 

2 nights in a double room in an adults-only hotel 
 

A bottle of wine to welcome you 
 

Breakfast for two at Kuryer Restaurant 
 

4-course Valentine's dinner with a glass of prosecco
(11.02.2023) 

 
Option of a late check-out 

 

Price: from 1 535 pln
per package  

mailto:reservation@garamondhotel.com


Kieliszek wina musującego na przywitanie
 

Przystawka 
Plastry marynowanej kaczki/ kolorowe buraki/ 

kozi twaróg/ dressing malinowy 
 

Zupa  
Krem ze skorzonery/ szara reneta/ granat/ 

oliwa marchewkowa z imbirem 
 

Danie główne  
Królik/ zapiekanka z batatów/ dziki brokuł/

marchew/ sos tymiankowy 
 

Deser 
 Krem chantilly/ beza malinowa/ 

chrupka zbożowa 

A welcome glass of prosecco 
 

Appetizer 
Slices of marinated duck/ coloured beetroot/ 

goat's curd cheese/ raspberry dressing 
 

Soup 
Cream of black salsify/ gray rennet/ 
pomegranate/ carrot oil with ginger 

  
Main course  

Rabbit/ sweet potatoe casserole/ wild broccoli/
carrots/ thyme sauce 

 
Dessert  

Chantilly cream/raspberry meringue/
cereal crisp 

Menu

Warunki rezerwacji:
Konieczna wcześniejsza rezerwacja stolików.
Napoje oraz alkohole są dodatkowo płatne.

Walentynkowa
KOLACJA Valentine's

DINNER

Menu

Booking conditions: 
Advance table reservation necessary. 

Drinks and alcohol will be charged extra. 

11.02.2023



Garamond, a Tribute Portfolio Hotel
ul. Świętego Marka 37

31-024 Kraków 
 

+48123545800
reservation@garamondhotel.com

 

tel:+48123545800
mailto:reservation@garamondhotel.com

