
PRZYJĘCIA OKOLICZNOŚCIOWE 
 

Noelle SPA & Beauty to idealne miejsce do 
zorganizowania eleganckich przyjęć z okazji urodzin, 

imienin, komunii, chrzcin,  
czy innych ważnych dla Ciebie okazji 

 
W kameralnym miejscu, z dostępem do pięknie zaprojektowanego ogrodu z urokliwym 

oczkiem wodnym spędzicie miły czas w gronie najbliższych. 
Biała zastawa, subtelne dekoracje i stylowo zaaranżowana przestrzeń zagwarantują 

Wam tylko miłe wspomnienia.  
Dla najmłodszych moc atrakcji, przewidujemy możliwość wynajęcia animatora.  

Wspaniałe miejsce na piękną pamiątkę w postaci zdjęć na tle ogrodu 

 
* Rezerwacja piątki i soboty wynajem na wyłączność 
* Do wyboru dwie strefy - Strefa Wyciszenia  i Strefa Tropical  
* Możliwość własnego cateringu lub za pośrednictwem Noelle  
* Alkohol pozostaje w kwestii organizatora 
* Strefa Wyciszenia do 00.00 / Strefa Tropical Party do 22.00 
* 7 dniowa bezpłatna rezerwacja 

Cennik Strefa Wyciszenia 
Obsługujemy imprezy do 25 osób 

Powyżej 18 osób - niedziela, sobota - 3 godziny - 1400 zł 
Powyżej 18 osób - niedziela, sobota - powyżej 3 godzin - 1800 zł  

Dla mniejszych grup ceny ustalane są indywidualnie 
W przypadku wybrania cateringu dodatkowo należy doliczyć koszt za osobę w zależności 
od wybranego menu. 
Koszt od osoby w pakiecie z menu już od 115 zł 
 
Cennik Strefa Garden: 
Obsługujemy imprezy do 45 osób 

Powyżej 18 osób - niedziela, sobota - 3 godziny - 1300 zł 
Powyżej 18 osób - niedziela, sobota - powyżej 3 godzin - 1700 zł  
Powyżej 25 osób - niedziela, sobota - 3 godziny - 1600 zł 
Powyżej 25 osób - niedziela, sobota - powyżej 3 godzin - 2000 zł  

Dla mniejszych grup ceny ustalane są indywidualnie 
W przypadku wybrania cateringu dodatkowo należy doliczyć koszt za osobę w zależności 
od wybranego menu. 
Koszt od osoby w pakiecie z menu już od 115 zł  
> 7- dniowa bezpłatna rezerwacja 

> Gwarantem zarezerwowania terminu jest wpłata zadatku: 
Numer konta Santander 20 1090 1870 0000 0001 2975 5587 
Noelle Spa&Beauty Diana Pieńkowska 
Ul. Warszawska 44, Kobyłka 
W tytule prosimy wpisać datę imprezy i dane osoby organizującej 



 

 

www.noellespa

PRZYJĘCIA 
 

Noelle SPA &
możliwość 
PRZYJĘCIA 
w pięknie zlokalizowanym lokalu z

oraz stylowo zaaranżowanym

 

W

noellespa.pl, rezerwacje: 798 335 720

 
 
 
 
 

PRZYJĘCIA W STREFIE WYCISZENIA

Noelle SPA & Beauty w Kobyłce oferujemy Państwu 
możliwość zorganizowania  
PRZYJĘCIA OKOLICZNOŚCIOWEGO/CHRZCIN

pięknie zlokalizowanym lokalu z basen
stylowo zaaranżowanym ogrodem na wyłączność

335 720 

W STREFIE WYCISZENIA 

oferujemy Państwu 

CHRZCIN/ KOMUNI 
basenem i sauną 

ogrodem na wyłączność 



www.noelle

PRZYJĘCIA
Noelle SPA & Beauty
możliwość 
OKOLICZNOŚCIOWYCH / URODZIN

 

 

 

W

noellespa.pl, rezerwacje: 798 335 720

PRZYJĘCIA W STREFIE TROPICAL
Noelle SPA & Beauty w Kobyłce oferujemy Państwu 
możliwość zorganizowania PRZYJĘĆ 
OKOLICZNOŚCIOWYCH / URODZIN/ IMIENIN

335 720 

TROPICAL 
oferujemy Państwu 

/ IMIENIN 



 
 
MENU BANKIETOWE I NOELLE 
90 zł od osoby 
50 zł dziecko  
                                          

                   

Do wyboru 5 Przystawek zimnych 

1. Kompozycja wędlin, szynka, boczek rolowany, schab z suszonymi owocami , karkówka   

2. Aromatyczne kąski kurczaka w sezamie z sosem czosnkowym  

3. Kaczka podana na bukiecie owoców, konfitura żurawinowa z gruszkami  

4. Schab po warszawsku Tymbaliki drobiowe 

5. Łosoś wędzony podany na plackach z cukinii z cytrynowym twarożkiem  

6. Rolada szpinakowa z wędzonym łososiem  

7. Indyk w maladze 

8. Sałatka jarzynowa tradycyjna podana w wędzonej szynce  

9. Wytrawne babeczki zapiekane z serem camembert i bekonem 

10. Mix warzyw z ogrodu, kurczak grillowany, pomidorami, serem pekorino, dresing miodowo musztardowy  

11. Sałatka tropikalna, wędzony indyk, ananas, kukurydza, sos jogurtowy  

12. Bukiet sałat, kurczak grillowany,  pomidory koktajlowe, ser pekorino, dresing miodowo musztardowy 

14. Ryba faszerowana paluszkami krabowymi 

15. Roladki z grillowanej cukinii nadziewane kozim serem i suszonymi pomidorami 

Pieczywo  

 
Zupa 
 
Rosół z perliczki i antrykotu z makaronem   
lub 
Krem z pomidorów i pieczonej papryki serwowany z grzankami 

Danie główne 
 
Devolay z masłem lub pieczarkami, ziemniaki opiekane, mix sałat z sosem vinegrette 
lub 
Kotlet schabowy z kością , młoda kapusta, młode ziemniaki z koprem, mizeria  
lub 
Karkówka w sosie kurkowym, kopytka, bukiet surówek  
 
Dla dzieci 
Rosół z makaronem, panierowane fileciki z kurczaka, frytki lub talarki ziemniaczane, mizeria / 50 zł 
 
Deser 
Wybór ciast i owoców filetowanych lub Lody z bitą śmietaną i owocami  
 

Napoje zimne 
sok pomarańczowy, sok jabłkowy, woda 
Napoje gorące 
kawa, herbata



 
 
MENU BANKIETOWE II Noelle 
120 zł od osoba 
50 zł dziecko 
 

 

Do wyboru 6 przystawek zimnych 

1. Kompozycja wędlin, szynka, boczek rolowany, schab z suszonymi owocami , karkówka   

2. Aromatyczne kąski kurczaka w sezamie z sosem czosnkowym  

3. Kaczka podana na bukiecie owoców, konfitura żurawinowa z gruszkami  

4. Schab po warszawsku Tymbaliki drobiowe 

5. Łosoś wędzony podany na plackach z cukinii z cytrynowym twarożkiem  

6. Rolada szpinakowa z wędzonym łososiem  

7. Indyk w maladze 

8. Sałatka jarzynowa tradycyjna podana w wędzonej szynce  

9. Wytrawne babeczki zapiekane z serem camembert i bekonem 

10. Mix warzyw z ogrodu, kurczak grillowany, pomidorami, serem pekorino, dresing miodowo musztardowy  

11. Sałatka tropikalna, wędzony indyk, ananas, kukurydza, sos jogurtowy  

12. Bukiet sałat, kurczak grillowany,  pomidory koktajlowe, ser pekorino, dresing miodowo musztardowy 

14. Ryba faszerowana paluszkami krabowymi 

15. Roladki z grillowanej cukinii nadziewane kozim serem i suszonymi pomidorami 

Pieczywo  
 
Zupa 
Rosół z perliczki i antrykotu z makaronem / Flaczki staropolskie 
Lub 
Krem z pomidorów i pieczonej papryki serwowany z grzankami 
 
Danie gorące 
Polędwiczki wieprzowe w sosie kurkowym, kopytka, bukiet warzyw blanszowanych z masłem ziołowym 
lub  
Konfitowana noga z kaczki w sosie borówkowym, ziemniaki opiekane, buraczki zasmażane z gruszką 
 
Dzieci 
Rosół z makaronem  
Panierowane fileciki z kurczaka, frytki lub talarki ziemniaczane, mizeria  
 

Deser 
Wybór ciast i owoców filetowanych lub Lody z bitą śmietaną i owocami  
 

Napoje zimne 
sok pomarańczowy, sok jabłkowy, woda 
Napoje gorące 
kawa, herbata 



 
 
MENU BANKIETOWE III Noelle 
145 zł od osoba 
50 zł dziecko 
 

 

Do wyboru 8 przystawek zimnych 

1. Kompozycja wędlin, szynka, boczek rolowany, schab z suszonymi owocami , karkówka   

2. Aromatyczne kąski kurczaka w sezamie z sosem czosnkowym  

3. Kaczka podana na bukiecie owoców, konfitura żurawinowa z gruszkami  

4. Schab po warszawsku Tymbaliki drobiowe 

5. Łosoś wędzony podany na plackach z cukinii z cytrynowym twarożkiem  

6. Rolada szpinakowa z wędzonym łososiem  

7. Indyk w maladze 

8. Sałatka jarzynowa tradycyjna podana w wędzonej szynce  

9. Wytrawne babeczki zapiekane z serem camembert i bekonem 

10. Mix warzyw z ogrodu, kurczak grillowany, pomidorami, serem pekorino, dresing miodowo musztardowy  

11. Sałatka tropikalna, wędzony indyk, ananas, kukurydza, sos jogurtowy  

12. Bukiet sałat, kurczak grillowany,  pomidory koktajlowe, ser pekorino, dresing miodowo musztardowy 

14. Ryba faszerowana paluszkami krabowymi 

15. Roladki z grillowanej cukinii nadziewane kozim serem i suszonymi pomidorami 

16. Tatar z polędwicy wołowej z dodatkami  

Pieczywo  
 
Zupa 
Rosół z perliczki i antrykotu z makaronem / Flaczki staropolskie 
lub 
Krem z pomidorów i pieczonej papryki serwowany z grzankami / Aksamitna zupa borowikowa z łazankami 
 
Danie gorące I  
Policzki wołowe długo gotowane w sosie rozmarynowym, kluski śląskie, bukiet zielonych sałat z sosem miodowo-
musztardowym 
lub  
Konfitowana noga z kaczki w sosie borówkowym, ziemniaki pieczone z ziołami, buraczki karmelizowane  
 
Menu dziecięce:  
Rosół z makaronem  
Panierowane fileciki z kurczaka, talarki ziemniaczane, mizeria  
 
Dnie gorące II  
Polędwiczki zapiekane z cukinią i pomidorem, kopytka, bukiet warzyw blanszowanych z masłem ziołowym 
lub 
Łosoś  z sosem winno koperkowym , ryż jaśminowy z warzywami, brokuły z wody 
 
Deser: 
Puchar lodowy z owocami i bitą śmietaną 
Wybór ciast 
 
Napoje zimne 
sok pomarańczowy, sok jabłkowy, woda 
Napoje gorące 
kawa, herbata



 
 
 
 
 
 
 

 


