
 
 

 

    

  

 

 



 
 

Propozycja Menu Komunijnego  160zł / os. 

Zupa  (jedna do wyboru) 

Tradycyjny rosół z lanymi kluskami  

Krem z selera  z chipsem bekonowym 

Krem pieczarkowy 

Danie główne  (2,5  porcje/os.) 1 porcja 120-140 g 

Roladka wieprzowa z pieczarkami 

Tradycyjne zrazy z karkówki    

 Tradycyjny kotlet schabowy  

Rolada drobiowa ze szpinakiem  

Dorsz w tempurze  

Devolay z pietruszką i masełkiem 

Dodatki   

Ziemniaki z wody, 100gr 

Ziemniaki pieczone 100 gr 

Frytki  100gr 

Bukiet surówek (3 rodzaje)  

 Deser (1 porcja do wyboru) 

Puchar lodów z owocami i bitą śmietaną  

 Puszysty domowy sernik  w towarzystwie sałatki 

owocowej  skąpanej w  sosie  waniliowym 
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Zakąski (3 porcje / os)- 50-70 g  

Schab Souvie pod kaparową pierzynką 

Tortilla z sałatą i grillowanym kurczakiem 

Pieczona karkówka ze śliwką glazurowana auszpikiem 

Mini tarta z ciasta francuskiego ze szpinakiem i serem 

Roladka  ze szpinakiem i  łososiem  

Szynka po rusku, 

Schab z musem chrzanowym,  

 Sałatka grecka 

Dodatki do kolacji 

Pieczywo i masełko 

Kolacja (1 porcje do wyboru/os) 

Gulasz   z wieprzowiny 

Tradycyjny barszcz z pasztecikiem 

Żur staropolski na zakwasie z białą kiełbasą 

Szaszłyki z grillowanymi warzywami, 

Pałki z dipami,  

 

 

 

 

 

 

WAŻNE- 

-Przy dostarczeniu tortu z własnej cukierni, należy dostarczyć 

paragon zakupu. Bez paragonu tort nie zostanie przyjęty 

przez obsługę ! 
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W  cenie  zapewniamy : 

-Nielimitowana bufet kawowy – kawa, herbata,  

-Nielimitowane ziemne napoje – niegazowane soki i woda 

mineralna, 

-Wszechstronną w nowoczesnej aranżacji salę   do  8h ,  

-Kompleksowe przygotowanie i obsługa spotkania, 

-Standardową dekorację ( białe serwety, białe świece) 

-Obsługę kelnerską ,   Bezpłatny parking, Plac zabaw, 

Na życzenie  klienta  za dodatkową  opłatą – 

-Bufet z owocami – świeże owoce krojone (filetowane): 150 g/os. - 

14 zł/os. 

-Bufet Sałatkowy – Sałatka Cezar, Sałatka Grecka,  Sałatka Nicejska,  

Sałatka Jarzynowa,  Sałatka Pene - 12zł/os.- 3 max do wyboru, 

-Deser –  Lody z gorącymi malinami,  Tiramisu,  Gruszka w 

czerwonym winie  z lodami  waniliowymi,  Fondat czekoladowy    z 

aromatycznymi sosami,   Jabłecznik z lodami waniliowymi   12zł/ os. 

-Ciasto  – 12 zł/ os. – 2 porcje ciasta – wybór ciast, 

-Tort komunijny z naszej cukierni – 8 zł/os.  

-Przywóz własnego ciasta – opłata za przygotowanie i podanie   

4zł/os 

-Stół Czardasz (Smalec w 2 odsłonach, ogórki kiszone, pasztety i 

teriny własnej produkcji, pieczona rolada z boczku, szynka 

gotowana, kiełbasy )-  14zł/ os.  (min. 20 porcji) 

-Fontanna Czekoladowa – Obejmuje 3 kg pysznej belgijskiej 

oryginalnej czekolady oraz wynajem i obsługę  urządzenia – 800 zł    

-Przekąski  do fontanny – 4 zł/os.  –  (3 rodzaje przekąsek)  

-Dodatkowa porcja mięsa 12zł/ porcja 

-Dodatki (warzywa i skrobia) – 6zł/porcja 

Opłaty za najmłodszych uczestników: 

Dzieci: -do lat 4-gratis    -do lat 8 - 50% zniżki 

 

 


