Pałac Godętowo to wyjątkowe miejsce, z historią w tle, sięgającą XIII
wieku. Usytuowany niecałe 9 kilometrów od Lęborka i około 40km od
Trójmiasta, bezpośrednio przy drodze nr 6 (E-28), Szczecin –
Trójmiasto, jest wspaniałą bazą do eksplorowania Pomorza i Ziemi
Kaszubskiej. Sąsiedztwo trasy szybkiego ruchu, nie przeszkadza by
Pałac stał się oazą ciszy, spokoju i wytchnienia.

Tu się wyśpisz z klasą, pysznie zjesz, a Obsługa Gościa zadba o całą
resztę ! Tu również zorganizujesz różnego rodzaju wydarzenia
kulturalne, przyjęcia okolicznościowe i konferencje.
Do dyspozycji dla naszych Gości mamy sale, wyposażone w rzutnik,
ekran flipchart i mównicę. Na życzenie dysponujemy również
nagłośnieniem i mikrofonem w cenie 150pln.

 Oranżeria /550pln - przestronna, oszklona sala, z przepięknym widokiem na

park.
Ustawienie: teatralne do 70 osób, szkolne do 40 osób, kabaretowe do 40 osób.

 Taneczna/500pln - oszklona sala, z przepięknym widokiem na zachodnią

część parku.
Ustawienie: teatralne do 60 osób, szkolne do 30 osób, kabaretowe do 30 osób.

 Oranżeria & Taneczna/1050pln – przestronna, oszklona sala składająca się z

dwóch połączonych sal z przepięknym widokiem na park.
Ustawienie: teatralne do 130 osób, szkolne do 70 osób, kabaretowe do 70
osób.

 Kolumnowa/450pln – sala z małą ilością światła dziennego, doskonała na

prezentacje.
Ustawienie: teatralne do 40 osób, szkolne do 20 osób, kabaretowe do 20 osób

 Słoneczna/300pln – kameralna sala ze stołem konferencyjnym do 20 osób.

PRZERWY KAWOWE (asortyment przewidziany do 0,5h)

 I – Dzień dobry

Kawa, herbata, woda, sok , kruche ciasteczka – 21pln/os (uzupełniana +10pln)
 II - Owocowa

Kawa, herbata, woda, sok, owoce sezonowe – 21pln/os (uzupełniana + 10pln)
 III - Miłego dnia

Kawa, herbata, woda, sok, kruche ciasteczka, owoce sezonowe – 29pln/os
(uzupełniania +15pln)

 IV - Pałacowa

Kawa, herbata, woda, sok, wybór domowych ciast ( szarlotka, sernik brownie) –
29pln/os (uzupełniana + 15pln)
 V – Na zdrowie

Kawa, herbata, woda, sok, dipy z dodatkami, wybór mini warzyw – 29pln/os
(uzupełniana + 15pln)

LUNCH BUFETOWY (powyżej 20 osób)
Przykładowe propozycje, komponujemy menu stosownie do życzeń Klienta.

Zupa – 15pln/os ( prosimy o wybór 2 pozycji):
 Bulion królewski
 Krem z pieczonej papryki i pomidorów
 Krem z pora z wędzonym łososiem
 Barszcz czerwony z pasztecikiem z ciasta drożdżowego
 Tradycyjny żurek z jajkiem i białą kiełbasą

Danie główne do wyboru – 40pln/os ( prosimy o wybór 2 pozycji):
 Grillowana pierś z kurczaka w sosie habanero
 Pieczeń z jelenia
 Udko z kaczki confit w sosie wiśniowym
 Polędwica z dorsza podana na sosie z zielonego groszku
 Kotleciki sojowe

Dodatki do wyboru – 6pln/os (prosimy o wybór 2 pozycji):
 Ziemniaki gotowane
 Ziemniaki rustykalne
 Frytki stekowe
 Frytki cienkie
 Gniochi

Sałatki do wyboru – 6pln/os (prosimy o wybór 2 pozycji):
 Bukiet surówek
 Warzywa grillowane
 Warzywa gotowane
 Sałata mix z sosem winegret
 Mizeria
 Buraczki

