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Najważniejsze Informacje

RENAISSANCE WARSAW AIRPORT HOTEL
Inspirowany dorobkiem polskiego modernizmu lat 50. i 60. hotel 
dysponuje 225 pokojami, w tym 11 luksusowymi apartamentami. 
Do dyspozycji gości jest także nowoczesne zaplecze eventowe, 
basen, sauny, strefa fitness i strefa SPA.

RESTAURACJA
W hotelu znajduje się Restauracja “Challenge ‘32”, która 
w zależności od konfiguracji może pomieścić do 123 osób. 
Stylowe i nastrojowe wnętrze doskonale współgra z menu 
opracowanym przez Szefa Kuchni, który odkrywa na nowo 
staropolskie receptury 
i serwuje je w nowoczesnym wydaniu.

PARKING
Hotel dysponuje parkingiem, który dla Pary Młodej oraz Gości 
jest bezpłatny. Standardowa stawka za parkowanie wynosi  
100 PLN/doba lub 10 PLN/godzina.

DOJAZD
Renaissance Warsaw Airport Hotel mieści się kilkadziesiąt 
kroków od hali odlotów Lotniska Fryderyka Chopina, 
25 minut jazdy od centrum Warszawy.

O HOTELU

Marka Renaissance, należąca 
do sieci Marriott International to 160 
pięciogwiazdkowych hoteli rozlokowanych 
na całym świecie. Renaissance 
to hotel stworzony dla odkrywców, którzy 
uwielbiają miejsca inspirowane lokalną 
historią, kulturą i sztuką. Każda podróż 
jest okazją do odkrycia czegoś nowego, 
dlatego też 160 hoteli marki Renaissace 
łączą wysokie standary marki, ale dzieli 
je unikalność architektury i wystroju.

Zobacz film: bit.ly/PoznajRenaissance

http://bit.ly/PoznajRenaissance
http://bit.ly/PoznajRenaissance
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SCHODY PARADNE I FOYER
Wstęp do przyjęcia powinien mieć wyjątkową oprawę. 
Schody prowadzące na piętro eventowe,  
to idealne miejsce na pamiątkowe zdjęcie.
Z kolei w przestronnym foyer możn powitać gości.

SALA BALOWA
Ponad 400 metrów kwadratowych przestrzeni, 5,25 metra 
wysokości, oszałamiający system podświetlenia sufitu oraz 
głównej ściany, to tylko niektóre z zalet czyniących salę 
balową w Renaissance Warsaw Airport Hotel idealnym 
miejscem na duże przyjęcia, nawet do 250 osób. 

TARAS
Przestronny i stylowy taras zlokalizowany naprzeciwko 
sali balowej, to doskonałe miejsce na organizację 
dodatkowego bufetu lub strefy odpoczynku w letnie dni.

ZAPLECZE TECHNICZNE
Bezprzewodowy system audio/video, sufit i ściana LED 
w sali balowej, parkiet do tańca, podest dla DJ’a 
lub zespołu muzycznego, wsparcie doświadczonych 
techników, to tylko niektóre z naszych zalet.

NASZE MOŻLIWOŚCI

ADD ART TO YOUR BANQUET.

Bez względu na liczbę Twoich gości, 
odpowiednio zaaranżujemy przestrzeń.

Zaplecze eventowe w Renaissance 
Warsaw Airport Hotel to jedna 
z najnowocześniejszych i najbardziej 
stylowych przestrzeni tego typu 
w Warszawie. Dzięki powierzchni 
liczącej ponad 800 metrów 
kwadratowych, jesteśmy gotowi na 
organizację przyjęcia dla 250 gości.

Oczaruj wszystkich niezwykłymi 
wnętrzami, perfekcyjnie dobranymi 
meblami oraz dodatkami, które 
dodadzą szyku każdemu wydarzeniu. 
Zamień przyjęcie w dzieło sztuki 
audiowizualnej, dzięki grze świateł na 
suficie sali balowej 
i zaawansowanemu systemowi AV. 
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WNĘTRZA
Stylowe wnętrza restauracji “Challenge ‘32” to przestrzeń, 
która doda szyku każdej uroczystości. To również niezwykła 
możliwość podglądania pracy kucharzy w otwartej 
kuchni. Na przyjęcia wymagające nieco bardziej intymnej 
atmosfery czeka private dinning room. Restauracja może 
pomieścić do 123 osób.

SZEF KUCHNI ANDRZEJ BRYK
Jeden z najlepszych szefów kuchni w Europie  
oraz wieloletni współpracownik sieci Marriott International.  
Po ukończeniu szkół gastronomicznych i cukierniczych 
swoje szlify zdobywał na wielu szkoleniach takich jak: 
Marriott Impact, Navigating Through Change, Chef’s 
Excellence Certification i Total Quality Management.

KUCHNIA
Pasją naszego Szefa Kuchni jest odkrywanie na nowo 
staropolskich receptur i przygotowywanie ich  
w nowoczesnej formule. Kulinarna podróż 
w “Challenge ‘32” to gwarancja uczty dla wszystkich 
zmysłów.

RESTAURACJA CHALLENGE ‘32

NAZWA Z HISTORIĄ W TLE.

W 1932 roku Franciszek Żwirko 
i Stanisław Wigura dokonali 
spektakularnego wyczynu, który do 
dziś uważany jest za pierwszy sukces 
polskiego lotnictwa. 
Odnieśli zwycięstwo w 
wymagających zawodach 
lotniczych Challenge 1932, 
podczas których samolotem RWD-6 
przemierzyli szlak o długości 7363,2 
km, który wiódł wokół Europy. 

Nazwa Challenge ‘32 to nie tylko 
wspomnienie tego niezwykłego 
wydarzenia, ale również obietnica 
niezwykłej kulinarnej podróży
w którą zapraszamy naszych gości.



6

RENAISSANCE WARSAW AIRPORT HOTEL· ŻWIRKI I WIGURY 1H · 00-906 WARSZAWA· t. 48 22 164 7000 · renaissancewarszawa.pl

Przyjęcie
  W STYLU RENAISSANCE®

Restauracja / sala balowa z nakrytymi stołami
Autorskie kompozycje dań serwowanych do stołu
Tort okolicznościowy autorstwa hotelowego cukiernika
Pakiet napojów bezalkoholowych
Bezpłatny parking dla gości
Zaaranżowaną salkę zabaw dla najmłodszych
Zaawansowany sprzęt audio i video, który pozwoli 
wyświetlać filmy lub zdjęcia
Specjalne ceny pokoi dla gości
Śniadania dla gości nocujących w hotelu serwowane  
w Restauracji Challenge’32 w godzinach 05.00 do 11.00
Dodatkowe możliwości:
Stacja z watą cukrową 
Stacja z maszyną do popcornu 
Dodatkowe stacje gotowania na żywo

ZAWARTOŚĆ PAKIETU

DISCOVER THE EXPERIENCE.

Stylowe wnętrza, doskonała kuchnia, 
pięciogwiazdkowy serwis oraz 
konsultant wyprzedzający oczekiwania, 
to atrybuty, które sprawią, że Twoje 
przyjęcie w Renaissance Warsaw 
Airport Hotel będzie niezapomniane, 
zarówno dla Ciebie jak i dla Twoich 
gości.

Zobacz film: bit.ly/RenaissanceEvent

http://bit.ly/RenaissanceEvent
http://bit.ly/RenaissanceEvent
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 MENU UNEXPECTED 1 - 220 PLN /os.

Dania gorące serwowane
Tajska zupa z darami morza z mlekiem kokosowym, trawą 
cytrynową, kaffirem i kolendrą 
Kaczka pieczona z jabłkami w sosie z Calvados podawana z 
ziemniakami gratin i warzywami  sezonowymi duszonymi 
w maśle 
 
Dania gorące dla dzieci
Rosół z kurczaka z warzywami, makaronem
Paluszki z kurczaka z frytkami i sałatką Colesław 

Bufet z przekąskami i sałatkami
Sałatka Caprese z pomidorów i sera mozzarella VEG
Sałatka orientalna z indyka z makaronem Soba, liśćmi kaffiru, 
bok choy, chili .
Sałatka ze szpinaku z jajkiem, pieczarkami, szczypiorkiem  
i pomidorami z emulsją musztardową
Sałatka Ceasar z dresingiem z anchois 
Pasztet domowy z żurawiną
Szynka parmeńska z melonem
Śledź w jogurcie z curry 
Tatar z łososia z kaparami i szalotką
Talerz wędlin i mięs pieczystych z ćwikłą, chrzanem, dynią, 
grzybami marynowanymi

Bufet z daniami gorącymi
Strogonoff z wołowiny z pieczarkami i szalotką
Sataye z kurczaka w sosie teriyaki
Gnocchi Ripieni faszerowane borowikami w sosie tymiankowym
Warzywa duszone w maśle ziołowym

Bufet z deserami
Tiramisu z kakao
Mus truskawkowy z czekoladą
Panna cotta śmietankowa z malinami  
Szoty ze świeżymi sezonowymi owocami z bitą śmietaną
Trufla z orzechami 

Tort okolicznościowy
z dekoracją o smakach do wyboru:
waniliowy z owocami
czekoladowy z malinami

truskawkowy z czekoladą

Napoje bezalkoholowe
woda mineralna
kawa
herbata
domowy kompot

Czas trwania - 4 godziny.
Dzieci do 6 lat bezpłatnie. 
Dzieci 6-12 lat 50% zniżki od ceny bez alkoholu.
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 MENU UNEXPECTED 2 - 220 PLN /os.

Dania gorące serwowane
Orientalny bulion z kurczaka z trawą cytrynową, kaffirem  
i kolendrą
Górka cielęca zawinięta w szynkę Chrobry podawana  
na purée z topinamburu, pieczonych burakach i sosem 
Holenderskim

Dania gorące dla dzieci
Zupa pomidorowa z domowym makaronem
Pulpeciki z cielęciny w sosie śmietankowym z ryżem  
i sałatką Colesław

Bufet z przekąskami i sałatkami
Sałatka z makaronu sojowego z omletem, warzywami  
i sosem teriyaki VEG
Sałatka z duszonych pieczarek z jajkiem, szczypiorkiem, 
pomidorami z emulsją musztardową 
Sałatka tajska z indyka z makaronem Soba, bok choy,  
chili 
Szynka parmeńska z melonem
Śledzie w śmietanie z burakami i jabłkiem 
Tatar z polędwicy wołowej z dodatkami
Talerz wędlin i mięs pieczystych z ćwikłą, chrzanem, dynią  
i grzybami marynowanymi

Bufet z daniami gorącymi
Wołowina sous vide w sosie orientalnym z imbirem i trawą 
cytrynową
Indyk w sosie z borowików 
Gnocchi Ripieni z pomidorami i mozzarellą podawane 
w sosie parmezanowym
Warzywa zapiekane z miodem i rozmarynem

Bufet z deserami
Sernik Filadelfijski z sosem malinowym 
Mus z marakui z białą czekoladą 
Szarlotka z rodzynkami pieczona z rozmarynem  
Szoty ze świeżymi owocami z bitą śmietaną
Trufla z migdałami

Tort okolicznościowy
z dekoracją o smakach do wyboru:
waniliowy z owocami
czekoladowy z malinami

truskawkowy z czekoladą

Napoje bezalkoholowe
woda mineralna
kawa
herbata
domowy kompot

Czas trwania - 4 godziny.
Dzieci do 6 lat bezpłatnie. 
Dzieci 6-12 lat 50% zniżki od ceny bez alkoholu.
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 MENU UNEXPECTED 3 - 220 PLN /os.

Dania gorące serwowane
Krem z szyjek rakowych z koprem włoskim i czerwonym 
kawiorem
Polędwiczka wieprzowa z pieczonym ziemniakiem,  
szparagami,  pomidorami sauté i sosem z czerwonego  
wina

Dania gorące dla dzieci
Zupa krem z białych warzyw z groszkiem ptysiowym
Mini hamburger z kurczaka z frytkami i sałatką Colesław

Bufet z przekąskami i sałatkami
Sałatka Caesar z kurczakiem i ziołowymi grzankami
Sałatka z makaronu sojowego z omletem, warzywami  
i sosem teriyaki VEG
Sałatka z krewetek, karczochów, szparag i pomidorów
Sałatka tajska z indyka z makaronem Soba, bok choy, chili 
Szynka hiszpańska Jambon z karmelizowaną gruszką
Vitello Tonnato z pieczonej cielęciny z kremem z tuńczyka
Tatar z polędwicy wołowej z dodatkami
Włoskie antipasti z wędlinami i serami
Terrina z łososia z krewetkami 

Bufet z daniami gorącymi
Mini golonka wieprzowa w sosie z czerwonego wina
Irlandzka paja z kurczaka i warzyw w sosie rozmarynowym 
Gnocchi ziemniaczane faszerowane 4 serami podawane 
w sosie z suszonych pomidorów
Warzywna lasagne 

Bufet z deserami
Crème brûlée z brązowym cukrem
Sernik Filadelfijski z sosem malinowym 
Mus z marakuja z białą czekolada 
Trzyczekoladowy mus z konfiturą z czarnych porzeczek
Szoty ze świeżymi owocami z bitą śmietaną

Tort okolicznościowy
z dekoracją o smakach do wyboru:
waniliowy z owocami
czekoladowy z malinami

truskawkowy z czekoladą

Napoje bezalkoholowe
woda mineralna
kawa
herbata
domowy kompot

Czas trwania - 4 godziny.
Dzieci do 6 lat bezpłatnie. 
Dzieci 6-12 lat 50% zniżki od ceny bez alkoholu.
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 STACJE LIVE COOKING

STACJA LATINO
Gorące wrapy z tortilli z kurczakiem, wołowiną lub darami  
morza z salsą pomidorowa, kwaśnym serkiem  
i musem z awokado

STACJA SKANDYNAWSKA
Placuszki ziemniaczane z marynowanym łososiem, sosem 
musztardowym i sałatka z pomidorów ze szczypiorkiem

STACJA ORIENTALNA
Dary morza i kurczak podsmażany z makaronem ryżowym  
i grzybami moon podawany do wyboru z sosami: orientalnym, 
śliwkowym lub słodko-kwaśnym
lub
Bufet z sushi maki i sashimi z wyborem tradycyjnych dodatków

STACJA BLISKIEGO WSCHODU
Shish kebab z kurczaka z hummusem i sałatką ze świeżych 
owoców z jogurtem

STACJA AMERYKAŃSKA
Mini steki z wołowiny z masłem stekowym, pieczonymi 
ziemniakami i kwaśnym serkiem

STACJA ŚRÓDZIEMNOMORSKA
3 rodzaje makaronu ( penne, farfalle, rigatoni) podsmażanego 
z kurczakiem, darami morza i wyborem sosów (pomidorowym, 
bazyliowym i szafranowym)

STACJA MEKSYKAŃSKA
Gorące wrapy z tortilli z kurczakiem, wołowiną lub darami morza 
z salsą pomidorową, kwaśnym serkiem i musem  
z awokado

STACJA EUROPEJSKA
Grillowana polędwiczka wieprzowa zawinięta w dojrzewającą 
szynkę z kopytkami i sosem z borowików

STACJA ŻYDOWSKA
Placki ziemniaczane z podsmażaną kurzą wątróbką i szalotką 
na sałacie lodowej z malinowym winegretem

STACJA POLSKA
Mini kotleciki wieprzowe, mini steki z łososia bałtyckiego 
z plackami ziemniaczanymi i sosami: borowikowym, 
majerankowym i cytrynowym 

STACJA ROSYJSKA
Naleśniki z kawiorem z łososia z kwaśną śmietaną, 
szczypiorkiem, musem z jaj, czerwoną szalotką i cytryną

Stacje dodatkowo płatne.
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Skontaktuj się:

Telefon: +48 164 7184 
E-mail: sales@renaissance.waw.pl


