PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA
PROPOZYCJA I
ZUPA
rosół z makaronem i kawałkami kurczaka

DANIE GŁÓWNE (na półmiskach)
udko z kurczaka nadziewane warzywami
kotlet schabowy
ziemniaki purée z koperkiem
surówka z białej kapusty
buraczki zasmażane na ciepło

DESER

sernik domowy z brzoskwiniami polany wiśniami w żelu

NAPOJE (bez ograniczeń)
kawa
herbata
woda w karafkach

ZIMNE ZAKĄSKI (na półmiskach)
deska mięs pieczystych i wędlin
śledź w śmietanie
sałatka warzywna
marynowane produkty regionalne
pieczywo

cena: 129 zł/os

Powyższe menu jest przykładowe i może ulec zmianie na życzenie klienta.

REZERWACJE TERMINÓW ORAZ ZAMÓWIENIA: tel.: 570-11-22-22, biuro@barstagiewna.pl

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA
PROPOZYCJA II
ZUPA
żurek tradycyjny z białą kiełbasą

DANIE GŁÓWNE (na półmiskach)

zraz wieprzowy w sosie własnym
filet z sandacza
filet z piersi kurczaka zapiekany serem i ananasem
ziemniaki purée z koperkiem
kasza gryczana z masełkiem
marchewka z groszkiem oprószana
surówka z kiszonej kapusty

DESER
sernik domowy z polewą czekoladową i migdałami
jabłecznik z wiórkami kokosowymi

NAPOJE (bez ograniczeń)
kompot owocowy
kawa
herbata
woda w karafkach

ZIMNE ZAKĄSKI (na półmiskach)
deska mięs pieczystych i serów
ryba po grecku
śledź tradycyjny w oliwie z cebulką
sałatka warzywna
marynowane produkty regionalne
pieczywo

cena: 159 zł/os
Powyższe menu jest przykładowe i może ulec zmianie na życzenie klienta.

REZERWACJE TERMINÓW ORAZ ZAMÓWIENIA: tel.: 570-11-22-22, biuro@barstagiewna.pl

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA
PROPOZYCJA III
ZUPA
zupa grzybowy z makaronem

DANIE GŁÓWNE (na półmiskach)

zrazy wołowe w sosie własnym
kotlet drobiowy De Volaille z masełkiem
polędwiczka wieprzowa owinięta boczkiem ze śliwką wędzoną w środku
ziemniaki purée z koperkiem
kasza gryczana z masełkiem
warzywa blanszowane na ciepło
surówki na zimno

DESER
jabłecznik z wiórkami kokosowymi
pleśniak polski

NAPOJE (bez ograniczeń)
kompot owocowy
kawa
herbata
woda w karafkach

ZIMNE ZAKĄSKI (na półmiskach)
deska mięs pieczystych i serów
rolada z łososia wędzonego i szpinaku
śledź w sosie tatarskim
sałatka z kurczaka Gyros
sałatka warzywna
marynowane produkty regionalne
pieczywo

cena: 189 zł/os
Powyższe menu jest przykładowe i może ulec zmianie na życzenie klienta.

REZERWACJE TERMINÓW ORAZ ZAMÓWIENIA: tel.: 570-11-22-22, biuro@barstagiewna.pl

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA
OPŁATY DODATKOWE
NAPOJE I ALKOHOLE
piwo 500 ml – 10 zł
wino but. - 70 zł
wódka 0,7 l – 130 – 150 zł
soki owocowe 1 l – 15 zł
napoje gazowane 1 l – 14 zł

TORT
opłata za wniesienie własnego tortu na przyjęcie – 50 zł (jest również możliwość zamówienia tortu przez
nasz Bar, wtedy klient ponosi opłatę za cenę tortu z marżą 20 %)

REZERWACJA SALI

przy ilości 15 – 20 gości – 400 zł
powyżej 20 gości – bez opłaty
organizujemy przyjęcia komunijne od 15 osób

OPŁATY DZIECI

dzieci do 12 lat – 50%

ORGANIZACJA PRZYJĘCIA
* zupy podawane są w wazie do stołu, goście sami wlewają sobie do talerzy, według uznania,
* nasi pracownicy starannie dbają o odpowiedni przebieg przyjęcia ,
* mięsa do obiadu podawane jest na półmiskach wstawione do stołu, goście sami nakładają sobie potrawy,
* ilość mięsa oraz potraw w cenie to 80 % ilości uczestników przyjęcia,
* dodatki gorące w postaci ziemniaków, kasz, warzyw gorących i surówek, podane są w miskach i
półmiskach do samodzielnego nakładania przez gości,
* ciasto w odpowiedniej ilości, ułożone jest na paterach z możliwością podania do stołu po obiedzie,
* jest możliwość ustawienia osobnego stolika deserowego, na którym ustawione jest ciasto, kawa i herbata,
napoje oraz niezbędna porcelana potrzebna do przebiegu przyjęcia,
* każdy uczestnik przyjęcia otrzymuje kompot do obiadu, inne napoje podlegają indywidualnemu rozliczeniu,
* woda wstawiona jest w dzbankach do stołu, podana z miętą i cytryną,
* zrealizowane przyjęcia oraz zdjęcia z przyjęć komunijnych można zobaczyć na naszej stronie i facebooku

Powyższe menu jest przykładowe i może ulec zmianie na życzenie klienta.

REZERWACJE TERMINÓW ORAZ ZAMÓWIENIA: tel.: 570-11-22-22, biuro@barstagiewna.pl

