
ZESTAW KOMUNIJNY  I 

 
CENA ZESTAWU NA OSOBĘ 125,- 

 

 

 

ZUPA:  
Rosół z makaronem i mięsną wkładką         

   

 

 

DANIE GŁÓWNE:  
Serwowane na półmiskach (1,5sztuki mięsa na osobę)  

Kotlety de volaille  

Szaszłyk drobiowy z kolorowymi paprykami  

Plastry schabu z sosem grzybowym  

Filet z kurczaka pieczony z mozzarellą  

Sos grzybowy, mięsny  

Kluski śląskie, ziemniaki gotowane, frytki 

Kapusta biała zasmażana, kapusta modra  

Surówka z marchewki z pomarańczą, selera z bakaliami       

 
DESER:  

Puchar lodowy z bitą śmietaną i owocami   

        

Tort komunijny wg ustaleń        dodatkowo płatny  

 

 

Wybór ciast na paterach  
Sernik, szarlotka, biszkopt z galaretką, kruche ciasteczka       

 

 

Patery owoców  

Pomarańcze, winogrona, kiwi, banany, jabłka, arbuz, mandarynki     

 

 

Bufet kawowy – bez ograniczeń w cenie 

Kawa, herbata,  

 

Napoje – dodatkowo płatne wg zużycia 
SOKI- dzbanek          14,-/1l 

Cola/Fanta/Sprite/Tonic        6,-/0.25l 

Cola/Fanta/Sprite/Tonic        8,-/0.5l 

Woda z miętą i cytryną – dzbanek       6,-/1l 

 

W przypadku wnoszenia swojego tortu pobierana jest opłata 2,-/os., 



ZESTAW KOMUNIJNY II 

 
CENA ZESTAWU 155,- 

 

 

 

Zupa  
1 do wyboru  

Rosół z makaronem, krem z brokuł z prażonymi migdałami, krem z pomidorów  

 

Danie główne  
Serwowane na półmiskach (1,5 sztuki mięsa na osobę)  

Kotlet de volaille  

Szaszłyk drobiowy z kolorowymi paprykami  

Plastry schabu z sosem grzybowym  

Filet z kurczaka pieczony z mozzarellą  

Kotlet w soczystej panierce z szynką i serem  

Sos grzybowy, mięsny  

Kluski śląskie, ziemniaki gotowane, frytki  

Kapusta biała zasmażana, kapusta modra, surówka z marchewki z pomarańczą, selera z 

bakaliami  

 

Deser  
Puchar lodowy z bitą śmietaną i owocami  

Tort komunijny wg ustaleń dodatkowo płatny  

 

Wybór ciast na paterach  
Sernik, szarlotka, biszkopt z galaretką, kruche ciasteczka  

 

Patery owoców  
Pomarańcze, winogrona, kiwi, banany, jabłka, arbuz, mandarynki  

 

Zimna płyta  
Mięsa pieczone: schab ze śliwką, morelą, karkówka w gorczycy i miodzie  

Pasztet własnego wypieku z grzybami  

Półmisek wędlin z marynatami  

Talerz serów żółtych i dojrzewających z owocami  

Śledź w śmietanie, oleju, korzenny  

Tymbaliki drobiowe  

Rolada z pikantnym farszem, owocami galaretką malaga  

Sałatka z makaronu penne z salami  

Sałatka ryżowa z wędzonym kurczakiem  

Tradycyjna jarzynowa  

Chrupiące sałaty z pomidorem, ogórkiem i tuńczykiem w sosie winegret  

 

Bufet kawowy – bez ograniczeń w cenie 

Kawa, herbata,  

 

Napoje – dodatkowo płatne wg zużycia 
SOKI- dzbanek          14,-/1l 

Cola/Fanta/Sprite/Tonic        6,-/0.25l 

Cola/Fanta/Sprite/Tonic        8,-/0.5l 

Woda z miętą i cytryną – dzbanek       6,-/1l 

 
W przypadku wnoszenia swojego tortu pobierana jest opłata 2,-/os. 



 

ZESTAW KOMUNIJNY III 

 
CENA ZESTAWU NA OSOBĘ 180,- 

 

Zupa:  
1 do wyboru  

Rosół z makaronem, krem z brokuł z prażonymi migdałami, krem z pomidorów     

 

Danie główne  
Serwowane na półmiskach (2 sztuki mięsa na osobę)  

Tradycyjna rolada wołowa  

Kotelt de volaille  

Szaszłyk drobiowy z kolorowymi paprykami  

Plastry schabu z sosem grzybowym  

Filet z kurczaka pieczony z mozzarellą  

Kotlet w soczystej panierce z szynką i serem  

Sos grzybowy, mięsny  

Kluski śląskie, ziemniaki gotowane, frytki  

Kapusta biała zasmażana, kapusta modra  

Surówka z marchewki z pomarańczą, selera z bakaliami      

            

Deser:  

Puchar  lodowy z bitą śmietaną i owocami         

Tort komunijny wg ustaleń, dodatkowo płatny  

 

Wybór ciast na paterach:  
Sernik, szarlotka, biszkopt z galaretką, kruche ciasteczka        

 

Patery owoców:  
Pomarańcze, winogrona, kiwi, banany, jabłka, arbuz, mandarynki       

 

Zimna płyta  
Mięsa pieczone: schab ze śliwką, morelą, karkówka w gorczycy i miodzie  

Pasztet własnego wypieku z grzybami  

Półmisek wędlin z marynatami  

Talerz serów żółtych i dojrzewających z owocami  

Śledź w śmietanie, oleju, korzenny  

Tymbaliki drobiowe  

Rolada z pikantnym farszem, owocami galaretką malaga  

Sałatka z makaronu penne z salami  

Sałatka ryżowa z wędzonym kurczakiem  

Tradycyjna jarzynowa  

Chrupiące sałaty z pomidorem, ogórkiem i tuńczykiem w sosie winegret  

        

Gorąca kolacja:  
Do wyboru 1 opcja  

1. Boeuf strogonow  

2. Gulasz z dziczyzny z kluseczkami i czerwonym winem  

3. Barszcz z krokietem  

4. Barszcz z misami pierogów odsmażanych  

5. Tradycyjny żur z jajkiem i kiełbasą  



 

              

Bufet kawowy – bez ograniczeń w cenie 

Kawa, herbata,  

 

Napoje – dodatkowo płatne wg zużycia 
SOKI- dzbanek          14,-/1l 

Cola/Fanta/Sprite/Tonic        6,-/0.25l 

Cola/Fanta/Sprite/Tonic        8,-/0.5l 

Woda z miętą i cytryną – dzbanek       6,-/1l 

 

 

W przypadku wnoszenia swojego tortu pobierana jest opłata 2,-/os., 

 

 


