OFERTA
KOMUNIJNA

Komunia Święta jest niezwykłym wydarzeniem dla każdego
Dziecka i jego rodziców. Wspaniała atmosfera Restauracji Bajka
sprzyja organizacji przyjęć w gronie najbliższych.
Zapewniamy Państwu odpowiednią oprawę i organizację
przyjęcia oraz wyśmienite menu.
Zapraszamy do skorzystania z oferty przygotowanej
przez Restaurację Bajka.

OFERTA KOMUNIJNA
MENU
135 PLN / os

ZUPA
Rosół z makaronem, siekaną pietruszką i marchewką

DANIE GŁÓWNE
Tradycyjna rolada śląska
Chrupiący panierowany kotlet schabowy
Grillowany karczek
Panierowana w sezamie roladka drobiowa z pieczarkami
i serem
Kluski śląskie
Ziemniaki gotowane z masełkiem i koperkiem
Sos pieczeniowy
Duszona kapusta czerwona
Kompozycja surówek sezonowych (2 rodzaje)
Miks sałat

PRZERWA DESEROWA
Ciasta mieszane serwowane na paterach w stole
zasiadanym (2 kawałki/ os.)
Napoje ciepłe: Kawa i herbata serwowane w stole
zasiadanym bez ograniczeń
ZIMNA PŁYTA
Domowy pasztet w cieście francuskim
Wędliny (z własnej wędzarni)
Sery mieszane
Tymbaliki drobiowe
Jajka w sosie tatarskim
Tortilla z kurczakiem, sałatą i warzywami
Pieczone kiełbaski w cieście francuskim z dipem dijon
Sałatka z grillowanym kurczakiem i prażonym
słonecznikiem
Pieczywo mieszane, masło

NAPOJE

(w cenie menu)

* Podane ceny są cenami brutto.

Soki owocowe w dzbankach (jabłkowy, pomarańczowy) - 0,5l
Napoje gazowane butelkowe 0,2l – 2 szt.
Woda niegazowana w karafkach - 0,5l

Oferta jest ważna do 31.12.2020

OFERTA KOMUNIJNA
kolacja 2

kolacja 1 - do wyboru

(serwowana porcjowo w stole zasiadanym)

15 PLN / os

Barszcz czysty podany z krokietem z kapustą
i grzybami

(serwowana półmiskowo w stole zasiadanym,
45 PLN / os
2 kawałki mięsa / osoba

Rolada z kurczaka z suszonym pomidorem i serem
Klopsiki marynowane w sosie śmietanowo-koperkowym
Filecik z kurczaka w płatkach cornflakes
Ziemniaczki opiekane
Frytki
Surówka sezonowa
Miks sałat w sosie vinegreat

Węgierska zupa gulaszowa

owoce
owoce sezonowe filetowane i całe

12 PLN / os

TORT

LODY

Tort komunijny owocowo-śmietanowy z dekoracją
komunijną

Lody waniliowe z musem truskawkowym,
owocami i bita śmietana

( cena uzależniona od wybranego tortu )

12 PLN / os

W cenie zawarte są:

wynajem sali
przygotowanie stołów

dekoracje
kwiatowe

*obsługa kelnerska

* Podane ceny są cenami brutto.

* Poniżej 15 osób pełnopłatnych naliczamy opłatę.

serwisową w wysokości 10% ceny menu komunijnego.
* Rabat 50 % dla dzieci do 8 lat dzieci do 3 lat gratis.

Oferta jest ważna do 31.12.2020

