
Posiadamy bazę firm współpracujących, które urozmaicą każde przyjęcie. Na życzenie (za dodatkową opłatą) zorgani-
zujemy animacje dla dzieci, dmuchańce, balony, fontannę czekoladową i inne atrakcje. Nasze indywidualne podejście, 
dbałość o każdy szczegół i otwartość na Wasze potrzeby, to recepta na pełne satysfakcji, udane przyjęcie.

•	 salę na wyłączność
•	 oprawę muzyczną 
•	 wspólny stół z pokrowcami na krzesła
•	 dedykowaną obsługę

•	 Subtelna dekoracja kwiatowa (200 zł / do 20 os, 300 zł / do 50 os, 400 zł powyżej 50 os)
•	 Winietki (50 zł / do 20 os, 100 zł / do 50 os, 150 zł powyżej 50 os)

•	 elegancką zastawę
•	 wydrukowane menu  
 dla każdego gościa
•	 nastrojowe świeczniki na stole

Drodzy Rodzice,
Pierwsza Komunia Święta to ważne wydarzenie w życiu Waszego dziecka i całej rodziny. Pozwólcie nam zadbać o jego 
odpowiednią oprawę.

Piękne, panoramiczne sale z widokiem na konstanciński Park Zdrojowy, eleganckie i smaczne menu oraz życzliwa  
i empatyczna obsługa sprawią, że przyjęcie Waszego dziecka na długo pozostanie w pamięci.

Spacer po parku i do tężni solankowej uatrakcyjni przyjęcie, podkreślając jego wyjątkowy i subtelny charakter. W przy-
padku zainteresowania noclegami dla Gości, gorąco polecamy nasze komfortowe pokoje i apartamenty. 

Przyjęcia komunijne  
2023
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W ramach przyjęcia zapewniamy Państwu:

Dodatkowo płatne:



Zestaw 2        285 zł / os. 

Propozycje Menu 

ZUPA: 
Consommé wołowe z makaronem  
lub Krem z białych warzyw z prażonymi migdałami

DANIE GŁÓWNE: 
Pieczona karkówka w sosie myśliwskim, z kopytkami  
i buraczkami zasmażanymi  
lub De Volaille z purée ziemniaczanym i surówką Colesław

DODATKI: 
Wybór pieczywa, masło

PRZYSTAWKI: 
•	 Carpaccio	z	kolorowych	buraków	 
 z rukolą oraz kozim serem 
•	 Sałatka	Cezar	z	grillowanym	kurczakiem 
•	 Taca	mięs	pieczystych 
 
•	 Mix	ciast	domowych 
•	 Patery	owoców	filetowanych

NAPOJE: 
Kawa, herbata (wybór herbat), woda z miętą i cytryną

NA ŻYCZENIE (dodatkowo płatne): 
Tort okolicznościowy w cenie 25 zł/os.

ZUPA: 
Krem z zielonych warzyw  
lub Consommé wołowe z makaronem

DANIE GŁÓWNE: 
Polędwiczka wieprzowa w sosie kurkowym z purée  
ziemniaczanym oraz karmelizowaną marchewką 
lub Grillowana pierś z kurczaka w sosie z sera gorgonzola, 
purée ziemniaczane i sałatka z rukoli

DESER: 
Puszysty sernik z białą czekoladą 
lub Crumble ze śliwkami oraz lodami waniliowymi

DANIE SERWOWANE PODCZAS PRZYJĘCIA: 
Zupa gulaszowa

DODATKI: 
Wybór pieczywa, masło

PRZYSTAWKI: 
•	 Holenderski	śledź	z	cebulką,	jabłkiem	i	śmietaną 
•	 Carpaccio	z	kolorowych	buraków 
 z rukolą oraz kozim serem 
•	 Sałatka	Cezar	z	grillowanym	kurczakiem 
•	 Taca	mięs	pieczystych 
 
•	 Mix	ciast	domowych 
•	 Patery	owoców	filetowanych

NAPOJE: 
Kawa, herbata (wybór herbat), woda z miętą i cytryną

NA ŻYCZENIE (dodatkowo płatne): 
Tort okolicznościowy w cenie 25 zł/os.
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Czas trwania przyjęcia do 4h, za każdą kolejną godzinę – 350 zł

Czas trwania przyjęcia do 6h, za każdą kolejną godzinę – 350 zł

Zestaw 1        235 zł / os. 



ZUPA: 
Flaki cielęce  
lub Krem z białych warzyw z prażonymi migdałami

DANIE GŁÓWNE: 
Pierś z kaczki w sosie żurawinowym z jabłkiem  
na delikatnym purée z batatów lub Polędwica z dorsza  
z purée z zielonego groszku oraz karmelizowanym porem

DESER: 
Domowa szarlotka z lodami  
lub	Mus	chałwowy	na	ciastku	migdałowym	z	marakują

DANIE SERWOWANE PODCZAS PRZYJĘCIA: 
Buef Strogonow  
lub Risotto z parmezanem i suszonymi pomidorami

DODATKI: 
Wybór pieczywa, masło

PRZYSTAWKI: 
•	 Holenderski	śledź	z	cebulką,	jabłkiem	i	śmietaną 
•	 Carpaccio	z	kolorowych	buraków 
 z rukolą oraz kozim serem 
•	 Sałatka	Cezar	z	grillowanym	kurczakiem 
•	 Taca	mięs	pieczystych 
 
•	 Mix	ciast	domowych 
•	 Patery	owoców	filetowanych

NAPOJE: 
Kawa, herbata (wybór herbat), woda z miętą i cytryną

NA ŻYCZENIE (dodatkowo płatne): 
Tort okolicznościowy w cenie 25 zł/os.

Zestaw 3        305 zł / os. 

Pakiet napojów
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SOKI

20 zł/os. dorosła, 10 zł/dzieci

•	 3	rodzaje	soków	owocowych	 
 (pomarańczowy, jabłkowy, grejpfrutowy)

Czas trwania przyjęcia do 6h, za każdą kolejną godzinę – 350 zł



Zestaw 1       85 zł / os. 

Zestaw 2       99 zł / os. 

ZUPA: 
Rosołek drobiowy z makaronem lub Krem pomidorowy

DANIE GŁÓWNE: 
Polędwiczki z kurczaka, frytki,  
surówka z marchewki i jabłka  
lub Naleśniki z jabłkiem lub serem

DESER: 
Deser lodowy

NAPOJE: 
Herbata	(wybór	herbat),	woda	z	miętą	i	cytryną

NA ŻYCZENIE (dodatkowo płatne): 
Tort okolicznościowy w cenie 25 zł/os.

ZUPA: 
Rosołek drobiowy z makaronem lub Krem pomidorowy

DANIE GŁÓWNE: 
Polędwiczki z kurczaka, frytki,  
surówka z marchewki i jabłka  
lub Naleśniki z jabłkiem lub serem

DANIE DODATKOWE SERWOWANE PODCZAS PRZYJĘCIA: 
Makaron	bolognese	lub	Pierogi	na	słodko

DESER: 
Deser lodowy

NAPOJE: 
Herbata	(wybór	herbat),	woda	z	miętą	i	cytryną

NA ŻYCZENIE (dodatkowo płatne): 
Tort okolicznościowy w cenie 25 zł/os.

Menu Dziecięce 
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