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MENU KOMUNIJNE NR 4 

Cena:  130,00 pln* za osobę dorosłą 

           70,00 pln* za dziecko w wieku od 4 do 12 lat 

*Cena dotyczy przyjęć trwających do 6 godzin. 

 

OBIAD 

Zupa do wyboru: koperkowa z klopsikami, rosół z makaronem lub flaki 

Danie główne do wyboru: 

Kaczka pieczona z jabłkami, ziemniaki, surówki 

Filet z kurczaka ze szpinakiem i boczkiem, ziemniaki, surówki 

Medalion w sosie pieczeniowym, kluski śląskie, surówki 

PRZYSTAWKI ZIMNE 

Szynka nadziewana serkiem w galarecie 

Nugettsy drobiowe z sosem 

Jajka faszerowane/w majonezie ze szczypiorkiem 

Rolada biszkoptowa ze szpinakiem i łososiem 

Tatar wołowy 

Tortilla z szynką 

Sałatki (dwie do wyboru): cezar, brokułowa, grecka, bukiet sałat z serami 

MAJOWE GRILLOWANE 

Szaszłyki wieprzowe, karkówka, sznycel ze schabu, filet z kurczaka, kiełbaski 

SŁODKI STÓŁ 

Ciasta, ciasteczka, owoce 

Kawa i herbata (bez limitu) 

 Napoje zimne (1l na osobę): soki owocowe, napoje gazowane 

Woda mineralna z miętą i cytryną bez limitu gratis 

Niespodzianka dla dzieci: zabawy z animatorkami gratis 
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MENU KOMUNIJNE NR 5 

Cena:  130,00 pln* za osobę dorosłą 

           70,00 pln* za dziecko w wieku od 4 do 12 lat 

*Cena dotyczy przyjęć trwających do 6 godzin. 

 

OBIAD 

Zupa do wyboru: koperkowa z klopsikami, rosół z makaronem lub flaki 

Danie główne do wyboru: 

Kaczka pieczona z jabłkami, ziemniaki, surówki 

Filet z kurczaka ze szpinakiem i boczkiem, ziemniaki, surówki 

Medalion w sosie pieczeniowym, kluski śląskie, surówki 

PRZYSTAWKI ZIMNE 

Schab faszerowany w galarecie 

Nugettsy drobiowe z sosem 

Jajko faszerowane/w majonezie ze szczypiorkiem 

Tortilla nadziewana szynką 

Tatar wołowy 

Rolada biszkoptowa ze szpinakiem i łososiem 

Sałatki (dwie do wyboru): cezar, brokułowa, grecka, bukiet sałat z serami 

MAJOWE GRILLOWANE 

Szaszłyki wieprzowe, karkówka, sznycel ze schabu, filet z kurczaka, kiełbaski 

SŁODKI STÓŁ 

Ciasta, ciasteczka, owoce 

Kawa i herbata (bez limitu) 

 Napoje zimne (1l na osobę): soki owocowe, napoje gazowane 

Woda mineralna z miętą i cytryną bez limitu gratis 

Niespodzianka dla dzieci: zabawy z animatorkami gratis 
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MENU KOMUNIJNE NR 6 

Cena:  130,00 pln* za osobę dorosłą 

           70,00 pln* za dziecko w wieku od 4 do 12 lat 

*Cena dotyczy przyjęć trwających do 6 godzin. 

 

OBIAD 

Zupa do wyboru: koperkowa z klopsikami, rosół z makaronem lub flaki 

Danie główne do wyboru: 

Kaczka pieczona z jabłkami, ziemniaki, surówki 

Filet z kurczaka ze szpinakiem i boczkiem, ziemniaki, surówki 

Medalion w sosie pieczeniowym, kluski śląskie, surówki 

PRZYSTAWKI ZIMNE 

Rolada z kurczaka z żurawiną i pistacją w galarecie 

Nugettsy drobiowe z sosem 

Jajko faszerowane/w majonezie ze szczypiorkiem 

Terrina z sera i suszonych pomidorów 

Grzanki z tatarem z łososia 

Tortilla nadziewana szynką 

Sałatki (dwie do wyboru): cezar, brokułowa, grecka, bukiet sałat z serami 

MAJOWE GRILLOWANE 

Szaszłyki wieprzowe, karkówka, sznycel ze schabu, filet z kurczaka, kiełbaski 

SŁODKI STÓŁ 

Ciasta, ciasteczka, owoce 

Kawa i herbata (bez limitu) 

 Napoje zimne (1l na osobę): soki owocowe, napoje gazowane 

Woda mineralna z miętą i cytryną bez limitu gratis 

Niespodzianka dla dzieci: zabawy z animatorkami gratis 


