Menu
Komunia
Uroczysty obiad
1 zupa do wyboru - podana w wazach
Rosół z makaronem
Krem z pomidorów
Krem pieczarkowy

1 danie do wyboru-serwowane
Devolaj
Łopatka wieprzowa pieczona z sosem własnym
Roladka drobiowa
Schab panierowany
Grillowany filet z kurczaka
Ziemniaki gotowane lub pieczone, zestaw surówek

Serwis
Deser lodowy lub galaretka z owocami
Kawa, herbata, woda niegazowana b/o
Sok pomarańczowy i jabłkowy 0,5l/os

KOSZT: 100,00zł/ os.

Menu
Komunia
Uroczysty obiad
1 zupa do wyboru - podana w wazach
Krem z pomidorów
Krem pieczarkowy
Rosół z makaronem

1 danie do wyboru- podane na półmiskach
Schab panierowany
Grillowany filet z kurczaka
Devolaj
Łopatka wieprzowa pieczona z sosem własnym
Roladka drobiowa
Ziemniaki gotowane lub pieczone, zestaw surówek

Serwis
Deser lodowy lub galaretka z owocami
Kawa, herbata, woda niegazowana b/o
Sok pomarańczowy i jabłkowy 0,5l/os

KOSZT: 110,00zł/ os.

Menu
Komunia
Uroczysty obiad
1 zupa do wyboru - podana w wazach
Krem pieczarkowy
Rosół z makaronem
Krem z pomidorów

1 danie do wyboru- podane na półmiskach
Grillowany filet z kurczaka
Zraz wołowy
Devolaj
Dorsz panierowany
Roladka ze schabu z pieczarkami
Schab panierowany
Ziemniaki gotowane lub pieczone, zestaw surówek

Przekąski zimne
Carpaccio warzywne
Sałatka grecka
Schab ze śliwką i morelą
Karkówka pieczona
Pomidory z mozzarellą

Serwis
Deser lodowy lub galaretka z owocami
Kawa, herbata, woda niegazowana b/o
Sok pomarańczowy i jabłkowy 0,5l/os

KOSZT: 135,00zł/ os.

Dodatkowe informacje
Ciasto
Sernik 1kg - 55,00zł/ 1 kawałek około 120g
Jabłecznik 1kg - 55,00zł/ 1 kawałek około 110g
Czekoladowe 1kg - 55,00zł/ 1 kawałek około 160g

Dekoracje
Gratis - pokrowiec na krzesło dla dziecka komunijnego,
bieżnik kolorystyczny na stole, serwety dekoracyjne,
drobne świeczki/tealighty
Dodatkowe dekoracje:
Kwiaty
- do 20 osób 120,00zł
- 20-30 osób 180,00zł
- 30-40 osób 250,00zł
Balony
- według wspólnych ustaleń

Alkohol
Wino Luciente białe 50,00zł
Wino Luciente czerwone 50,00zł
Prosecco 70,00zł

Tort
Posiadamy katalog tortów, które dla Państwa przygotowujemy.
Ze względu na dbałość o wysoką jakość i bezpieczeństwo żywności,
wynikającej również z przepisów HACCP, nie umożliwiamy wnoszenia
własnych wypieków do Restauracji.

Liczba osób
Rezerwacje do 12 osób + 10% ceny menu
Dzieci do lat 3 - gratis
Menu dla dziecka komunijnego- 50% ceny

Kontakt:
tel. 503 119 050, marketing@hoteldworski.pl
Recepcja Hotelu Dworski tel. +48 91 311 68 20
recepcja@hoteldworski.pl

