
 

 

 

 

Oferta menu na Przyjęcie I Komunii Św. 
Menu – opcja I 
 
Danie pierwsze - zupa:  rosół z makaronem  
Danie drugie:  potrawka z ryżem i drobiowym mięsem gotowanym 
Dania główne:  (2 porcje/os.) zrazy wołowe z farszem staropolskim, karkówka pieczona ze śliwką, kotlet devolay z puszystym masłem i 
pietruszką, rolada drobiowa faszerowana grzybkami  
Dodatki:  ziemniaki z wody, frytki, bukiet surówek 
Deser:  lody z bitą śmietaną, polewą i owocami, owoce świeże 
Kawa i ciasto:  ciasta i tort do wyboru z katalogu cukierni Staropolskiej, 2 kostki ciasta na osobę (w cenie oferty) 
 
Cena dostępna po złożeniu zapytania (zł./os. netto) (+8% VAT);     dzieci do lat trzech – gratis;     dzieci do lat ośmiu – 40% zniżki 
 
 
Menu – opcja II 
 
Danie pierwsze - zupa:  rosół z makaronem  
Danie drugie:  potrawka z ryżem i drobiowym mięsem gotowanym 
Dania główne:  (2 porcje/os.) zrazy wołowe z farszem staropolskim, karkówka pieczona ze śliwką, kotlet devolay z puszystym masłem i 
pietruszką, rolada drobiowa faszerowana grzybkami  
Dodatki:  ziemniaki z wody, frytki, bukiet surówek 
Deser:  lody z bitą śmietaną, polewą i owocami, owoce świeże 
Kawa i ciasto:  ciasta i tort do wyboru z katalogu cukierni Staropolskiej, 2 kostki ciasta na osobę (w cenie oferty) 
Kolacja:  (4 porcje/os.) ryba po grecku, ryby w zalewie octowej, szynka z sałatką warzywną w delikatnej galaretce, rolada z indyka 
faszerowana szpinakiem, tatar z wołowiny z cebulką i kiszonym ogórkiem, sałatka grecka z serem feta, sałatka z pory na każdą porę, 
galareta drobiowa z marchewką i jajkiem, patery wędlin i serów, wybór pieczywa 
 
Cena dostępna po złożeniu zapytania (zł./os. netto) (+8% VAT);      dzieci do lat trzech – gratis;      dzieci do lat ośmiu – 40% zniżki 
 
 
Menu – opcja III 
 
Danie pierwsze - zupa:  rosół z makaronem  
Danie drugie:  potrawka z ryżem i drobiowym mięsem gotowanym 
Dania główne:  (2 porcje/os.) zrazy wołowe z farszem staropolskim, karkówka pieczona ze śliwką, łosoś w sosie porowym zapiekany z 
cytryną, kotlet devolay z puszystym masłem i pietruszką, rolada drobiowa faszerowana grzybkami  
Dodatki:  ziemniaki z wody, frytki, kulki puree, bukiet surówek 
Deser:  lody z bitą śmietaną, polewą i owocami, owoce świeże 
Kawa i ciasto:  ciasta i tort do wyboru z katalogu cukierni Staropolskiej, 2 kostki ciasta na osobę (w cenie oferty) 
Kolacja:  (4 porcje/os.) 
ryba po grecku, ryby w zalewie octowej, szynka z sałatką warzywną w delikatnej galaretce, rolada z indyka faszerowana szpinakiem, tatar z 
wołowiny z cebulką i kiszonym ogórkiem, sałatka grecka z serem feta, sałatka z pory na każdą porę, galareta drobiowa z marchewką i 
jajkiem, patery wędlin i serów, wybór pieczywa 
Dania na ciepło:  szaszłyki drobiowe z boczkiem, cebulką i czerwoną papryką 
 
Cena dostępna po złożeniu zapytania (zł./os. netto) (+8% VAT);    dzieci do lat trzech – gratis;     dzieci do lat ośmiu – 40% zniżki 
 
W ramach ceny zapewniamy: 
- kawę, herbatę oraz wodę niegazowaną bez ograniczeń 
- klimatyzowaną salę z pełną obsługą 
- bezpłatny parking dla gości 
- pomoc w organizacji przyjęcia 
 
 
ALKOHOL I NAPOJE WE WŁASNYM ZAKRESIE  
Jesteśmy otwarci na wprowadzanie zmian w proponowanej ofercie.  
W przypadku zgody na korzystanie z Sali (parteru) dla potrzeb drugiego zlecenia rabat -5% wartości umowy. 


