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Pierwsza Komunia
Święta 2023

Polecamy organizację rodzinnej uroczystości 
z okazji Pierwszej Komunii Świętej w Naszych Hotelach.

Serdecznie zapraszamy 
do zapoznania się z propozycją menu na 2023 r.



 
Paté z wątróbek z konfiturą żurawinową 

 
Domowy rosół z makaronem

 
Pieczony dyszek cielęcy podany z ziemniakiem 

pieczonym oraz warzywami grillowanymi
 

Jabłecznik na ciepło z sosem karmelowym 
i gałką lodów waniliowych

 
Marynowany łosoś podany na gryczanych blinach 

z sałatką ze świeżej rukoli z dressingiem limonkowym 

Krem borowikowy
 

Policzki wołowe marynowane w winie z kaszotto 
i kalafiorem Romanesco

 
Tarta z serkiem maskarpone i świeżymi owocami

 
Filet z kaczki z pianką gruszkową 

 
Krem z pieczonych pomidorów ze śmietaną i grzankami 

 
Polędwiczka wieprzowa z prażonym jabłkiem 

i burakiem z puree ziemniaczanym i torcikiem marchewkowym
 

Panna cotta z sosem malinowym

 
Pieczony burak z kozim serem i karmelizowaną gruszką 

 
Krem z selera ze smażonym boczkiem oraz oliwą 

 
Rolada drobiowa ze szpinakiem i suszonymi pomidorami 

w sosie serowym z puree ziołowym i grillowaną włoską kapustą
 

Puchar lodowy z owocami i bitą śmietaną

 przyjęcia komunijne 2023

MENU IV

MENU I

MENU II

MENU  III

MENU

Cena: 159 pln/osoba

Cena: 149 pln/osoba

Cena: 149 pln/osoba

Cena: 169 pln/osoba



Półmisek wędlin tradycyjnych
 

Kompozycja serów 
 

Tymbaliki drobiowe, wieprzowe, wegetariańskie - 2 rodzaje do wyboru
 

Sosy - 2 rodzaje do wyboru: tatarski, chrzanowy, cumberland, czosnkowy
 

Sałatki – 2 rodzaje do wyboru:
 

z tortellini,
z burakiem i rukolą,

z kurczakiem i ananasem, 
gyros, 

z brokułami i serem feta,
grecka

 
Pieczywo

 
Do każdego zestawu wliczone są bez ograniczeń: kawa, herbata, 

woda mineralna, soki owocowe (pomarańczowy i jabłkowy) 

 
ZUPA DO WYBORU:

 
Delikatny rosołek z makaronem

Zupa pomidorowa z ryżem
 

DANIE GŁÓWNE DO WYBORU:
 

Chrupiące piórka drobiowe z frytkami i surówką 
z marchewki i jabłka

Kotlecik schabowy z ziemniakami puree oraz mizerią
ze śmietaną

 
DESER DO WYBORU:

Lody na sosie truskawkowym z bitą śmietaną
Racuszki z jabłkiem z sosem owocowym

 
CENY SPECJAL NE DLA DZIECI

 
Dzieci od 3-9 lat - menu dla dzieci lub ½ ceny menu dla dorosłych za połowę porcji

Dzieci od 10-13 lat - ½ ceny menu dla dorosłych za połowę porcji 
Dzieci od 13 lat pełna cena menu dla dorosłych

 

Dodatkowe dania na ciepło
Szynka pieczona w sosie grzybowym z pieczonymi ziemniakami

z tymiankiem i surówką z białej kapusty 
42,00zł/osoba 

Konfitowane udko z kaczki z kluskami śląskimi 

i surówką z czerwonej kapusty
52,00 zł/osoba

 
Zupa gulaszowa
26,00zł/osoba

w cenie 70 pln 
MENU DZIECIĘCE

Zimna płyta: 70 pln / osoba


