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Wyjątkowy bal,
wyjątkowi Goście
i wyjątkowe miejsce w pobliżu „Adasia” na Rynku Głównym w Krakowie.

Na 100 dni przed maturą Poloneza czas zacząć. Najlepiej w Pałacu Czeczotka,
z którego okien widać Rynek Główny, z Sukiennicami i Ratuszem. Stąd już tyko kilka kroków do
pomnika Adama Mickiewicza, aby po balu, jak tradycja nakazuje, okrążyć wieszcza tylekroć, ile
będzie wynosiła ocena maturalna.
Studniówka przypomina o zbliżającym się egzaminie dojrzałości i jest szczególnym balem
dla każdego maturzysty. To co zostanie zapamiętane przez wiele, wiele lat, wymaga też wielu
zabiegów i dbałości o każdy szczegół. Zapewni je wieloletnie doświadczenie w organizacji
różnorodnych przyjęć Restauracji Hawełka. Każde z organizowanych przez nią wydarzeń
znajduje się pod kompleksową opieką specjalisty od momentu pierwszych konsultacji aż do
zakończenia balu. Restauracja Hawełka w Pałacu Czeczotka współpracuje z ﬁrmami
zapewniającymi odpowiednie nagłośnienie, oświetlenie, oprawę muzyczną i fotograﬁczną.

Zapraszamy do Pałacu Czeczotka,
zapraszamy do smakowania dań Hawełki,
zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Restauracja Hawełka w Pałacu Czeczotka
mobile: +48 512 302 348
mail: maciej.olesik@hawelka.pl

Pałac Czeczotka
Pałac zlokalizowany w samym sercu Krakowa,
w narożu Rynku Głównego gdzie spotykają się ulice
św. Anny oraz Wiślna.
Z jego okien roziciąga się panorama Rynku Głównego
z widokiem na Sukiennice oraz Wieżę Ratuszową.

Erazm
Czeczotka-Tłokiński
Erazm był synem Mikołaja Czeczotki, który przyjechał do Krakowa z Wielkopolski.
Wykształcony, obdarzony nieprzeciętnymi zdolnościami i przedsiębiorczością stał się jedną
z najbardziej wpływowych postaci Krakowa w XVI wieku.
Przez czterdzieści lat był rajcą, burgrabią i burmistrzem Krakowa. Majątkiem i wpływami
dorównywał możnowładcom. W dowód zasług i uznania otrzymał w 1552 roku na sejmie
piotrkowskim tytuł szlachecki i został przyjęty do herbu Jana Ocieskiego, wielkiego kanclerza
koronnego. Utrzymywał kontakty z osobami wpływowymi, ﬁnansistami, artystami i alchemikami.
Początkowo zajmował się handlem bławatami, żywnością i trunkami. W 1564 roku łącząc dwie
kamienice wybudował pałac na rogu ulic św. Anny i Wiślnej. Autorem projektu i budowy był
Gabriel Słoński.
Erazm Czeczotka, za którego życia panowało pięciu władców największego wówczas
państwa w Europie, cieszył się ich przychylnością. Przez wielu był szanowany i przez wielu
oskarżany, nawet o zbrodnie. Gdy był burmistrzem przyczynił się do skazania Franciszka
Wolskiego na karę śmierci za zdemolowanie pomieszczeń ratusza miejskiego. Rektora i magistra
nauk wyzwolonych ścięto na Rynku, a egzekucja stała się pretekstem do zamieszek, jakie na
ulicach miasta wywołali żacy z Akademii Krakowskiej.
Jako zwolennik wyboru Stefana Batorego na króla i przemawiając w radzie senatu
koronnego w imieniu miasta, pozyskał wielu wrogów. To sprawiło, że wielokrotnie oskarżano
Czeczotkę o czyny, których nie popełnił.
Przez Józefa Muczkowskiego, historyka, został
nazwany „Krwawym burmistrzem” i Małym Borgią
z Krakowa. Zarzucano Czeczotce wiele przewinień,
posądzano o lichwiarstwo. Ze wszystkich zarzutów
został dwukrotnie oczyszczony przez królów Zygmunta
Augusta i Stefana Batorego.
Uważano go za człowieka obnoszącego się
ze swoją słabością do płci pięknej. Miał ponoć tuziny
kochanek, utrzymywał jawne kontakty pozamałżeńskie
z kobietami różnorodnej proweniencji. Zmarł popijając
wino w kwietniu 1587 roku podczas kąpieli z dwiema
niewiastami.

Studniówka 2020

Propozycja I
Powitanie

Lampka wina musującego

Zupa

Krem kalafiorowy z diablotką francuską o smaku boczku
lub
Krem z zielonego groszku z grzankami paprykowymi

Danie główne

Polędwiczki wieprzowe z pieca z ciemnym sosem
pieczarkowo-tymiankowym z ziemniakami opiekanymi i bukietem
świeżych warzyw
lub
Roladka z kurczaka nadziewana serem feta, szpinakiem, suszonymi
pomidorami z sosem śmietanowo-winnym, kluseczkami i mixem kruchych
sałat

Opcja wegetariańska

Kotleciki z ciecierzycy podane z dipem jogurtowo-miętowym oraz mixem
sałat z winegretem

Tort ok. 22:30

Tort przygotowany przez
Mistrza Cukierni Hawełka z fontannami ogniowymi
ul. św. Anny 2 / Wiślna 1, 31-008 Kraków,
mobile: +48 512 302 348
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Bufet ciepły dostępny od 00:00 do 1:30
Wybór ręcznie klejonych pierogów
Żur staropolski z jakiem
Krem cebulowy z grzankami

Bufet z daniami na zimno
(wystawiany po części serwowanej)

Rolada ze schabu
Indyk pieczony w ziołach
Karczek pieczony w gorczycy
Drumsticki marynowane w sosie miodowo-musztardowym
Wrapy z kurczakiem
Bruschetta z rukolą, szynką parmeńską i dolcelatte
Tosty z pastą serowo-vpaprykową na ostro
Kanapeczki z pastami serowymi
Wrapy z warzywami
Kompozycja sałatek makaronowych
Sałatka z warzywami i oscypkiem
Aksamitny sos żurawinowy
Sos koperkowy
Sos andaluzyjski

ul. św. Anny 2 / Wiślna 1, 31-008 Kraków,
mobile: +48 512 302 348
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Bufet specjałów Cukierni Mistrza
Hawełki
Patery z ciasteczkami cocktailowymi
i owocami
Musy owocowe
Napoje ciepłe i zimne bez ograniczeń
(cola, fanta, sprite, soki owocowe, kawa, herbata)
Bufety uzupełniane do godziny 2:00
CENA ZAWIERA
Wynajęcie sali wraz z obsługą, subtelną dekoracją stołów,
stoły okrągłe 12 osobowe, uroczysty Tort,
lampkę wina musującego, kolorowe oświetlenie, obsługa
toalet, obsługa szatni.
Oferta została skalkulowana na 150 osób w cenie 250 zł
za osobę. Zmiana liczby osób
może spowodować zmianę ceny.

ul. św. Anny 2 / Wiślna 1, 31-008 Kraków,
mobile: +48 512 302 348
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Propozycja II
Powitanie
Wino musujące

Zupa

Krem z brokułów z groszkiem ptysiowym
lub
Krem z leśnych grzybów z łazankami

Danie główne

Udko z kaczki confit na kapuście włoskiej z musem z buraka
lub
Dorsz pieczony w ziołach z sosem śmietanowo-winnym
podawany na zielonym risotto z musem z marchewki
lub
Kotlet cielęcy z ciemnym sosem borowikowym podany ze strudlem
warzywnym

Opcja wegetariańska

Gołąbki z kapusty włoskiej z kaszą bulgur i warzywami
z sosem paprykowo-pomidorowym

Tort ok 22:30

Tort przygotowany przez
Mistrza Cukierni Hawełka z fontannami ogniowymi
ul. św. Anny 2 / Wiślna 1, 31-008 Kraków,
mobile: +48 512 302 348
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Bufet ciepły

Krem paprykowy z grzankami
Samosy z kurczaka z salsą paprykową
Samosy warzywne z salsą paprykową

Bufet specjałów Cukierni Mistrza
Hawełki
Patery z ciasteczkami cocktailowymi
i owocami
Krem czekoladowy
Musy owocowe z dodatkami
Tiramisu w pucharku
Napoje ciepłe i zimne bez ograniczeń
(cola, fanta, sprite, soki owocowe, kawa, herbata)

Bufet z przystawkami
(wystawiany po części serwowanej)

Płyta zimnych mięs (szynka, karczek
pasztet, kabanos, schab pieczony)
Vol au vent z pasztetem
Vol au vent z grzybami
Płatki kurczaka marynowane w szałwii i rozmarynie
Cykoria z pastą serowo-oliwkową
Cykoria z pastą z łososia wędzonego
Ogórki z farszem warzywnym
Mozzarella z pomidorami i rukolą
ul. św. Anny 2 / Wiślna 1, 31-008 Kraków,
mobile: +48 512 302 348
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Bufet z przystawkami
(wystawiany po części serwowanej)

Łosoś wędzony z serem feta
Drumstiki w sosie miodowym
Tosty z pastą serowo-paprykową
Sałatka z kurczaka i ananasa
Warzywa z sosem curry
Sałatka z serem pleśniowym i orzechami
Sałatka z ryżu i tuńczyka
Aksamitny sos francuski
Sos musztardowy
Sos andaluzyjski
Bufet uzupełniany do godziny 2:00
CENA ZAWIERA
Wynajęcie sali wraz z obsługą, subtelną dekoracją stołów,
stoły okrągłe 12 osobowe, uroczysty Tort,
lampkę wina musującego, kolorowe oświetlenie, obsługa
toalet, obsługa szatni.
Oferta została skalkulowana na 150 osób w cenie 250 zł
za osobę. Zmiana liczby osób
może spowodować zmianę ceny.
Załączoną ofertę proszę traktować jako informację
poufną, zachowując ją w tajemnicy i nie ujawniając jej
jakimkolwiek osobom trzecim.

ul. św. Anny 2 / Wiślna 1, 31-008 Kraków,
mobile: +48 512 302 348

www.palacczeczotka.pl

Restauracja Hawełka w Pałacu Czeczotka
ul. Św. Anny 2 / ul. Wiślna 1
31-008 Kraków
mobile: +48 512 302 348
mail: maciej.olesik@hawelka.pl

