MENU KOMUNIJNE 2023 215zł/os
ZUPA:
Rosół z domowym makaronem

DANIE GŁÓWNE: 1,5 porcji/os - podany na półmiskach
Rolada śląska - wołowa
Filet z kaczki
Kotlet szwajcarski
Pierś z kurczaka

DODATKI SYCĄCE:
Kluski śląskie
Ziemniaki z wody z masłem i koperkiem
Frytki / rosti

DODATKI WARZYWNE:
Kapusta modra
Kapusta młoda z boczkiem
Zestaw surówek (2 rodzaje)

DESER: 2 do wyboru
Puchar lodowy z gorącymi malinami i bitą śmietaną
Ciastko różnorakie na paterach (sernik, jabłecznik, placek z owocami)
Owoce sezonowe na paterach
TORT - we własnym zakresie

PATERE ZIMNYCH ZAKĄSEK:
Wędliny i mięsa pieczyste
Wybór serów
Tymbaliki drobiowe
Roladki z łososia w serowym omlecie
Śledź w oleju
Sałata gyros
Pasztet z żurawiną
Pieczywo/Masło

CIEPŁA KOLACJA: podane talerzowo

Potrawka z kurczaka
Dla dzieci nugets'y z frytkami i marchewką

DO DODATKOWEGO ZAMÓWIENIA:
ALKOHOLE:
WINO - KARAFKA:
PIWO LANE :
WÓDKA WYBOROWA/CHORTYCA:

45zł/1l
9zł/0,5l
45zł/0,5l

W CENIE PRZYJĘCIA ZAPEWNIAMY:
Napoje bezalkoholowe niegazowane - bez ograniczeń
Kawa i herbata - bez ograniczeń
Odświętnie nakryty stół
Profesjonalną obsługę kelnerską
Plac zabaw oraz teren zielony do dyspozycji dzieci
Parking

DODATKOWE INFORMACJE:
1. w/w menu komunijne nie podlega skróceniu
2. Rozliczenia końcowe za przyjęcie odbywa się w tym samym dniu -płatność kartą lub gotówką
3. Wszystkie potrawy, które nie zostaną skonsumowane zostaną zapakowane organizatorowi (opłata za
pojemnik plastikowy 1zł/szt)
4. Tort na komunie może być dostarczony dzień wcześniej lub w dniu przyjęcia - prosimy aby karton był
podpisany nazwiskiem organizatora
5. Winietki imienne gości należy dostarczyć ułożone po kolei i z załączonym planem
6. Restauracja nie pozwala na wnoszenie własnych produktów spożywczych bez wcześniejszego
uzgodnienia
7. Dzieci do 10 r.ż są liczone 50% ceny. Dzieci do 2 r.ż są bezpłatne i nie otrzymują porcji
8. Restauracja dysponuje krzesełkami dla małych dzieci oraz pomieszczeniem dla matek z dziećmi
9. Ostateczna liczba osób powinna być potwierdzona najpóźniej na 14 dni przed przyjęciem.
( liczba osób dorosłych + liczba dzieci 50% + liczba krzesełek + liczba wózków dziecięcych)

