Hotel Batory***
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tel. +48 29 757-24-26
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Oferta przyjęcia komunijnego 2018
w Hotelu Batory

Pierwsza Komunia Święta, to długo oczekiwany dzień, wielkie święto Twojego Dziecka...
Niech jego spotkanie z Bogiem zostanie uwiecznione wspaniałym i uroczystym
przyjęciem w gronie najbliższych.
Elegancko, uroczyście i w atrakcyjnej cenie –
140zł/os*
*dzieci (do 12 lat) przy oddzielnym stole (dania gorące + przekąski) – 50 %
(100 % menu) - 75%
przy wspólnym stole (100% menu)- 100 %

W cenie:














plac zabaw, trampolina i atrakcje plenerowe dla dzieci
animatorzy zabaw
wynajem sali na 6 godz. ( z możliwością przedłużenia za dopłatą )
obsługa kelnerska
bezpłatny parking
serwis sprzątający
urokliwy plener do sesji zdjęciowej w ogrodach Dworu Franciszków
dekoracje stołów ( obrusy, serwety, świece )
bogate menu
o 3 dania gorące
o 9 przystawek zimnych
o bufet deserowy
o bufet napoi gorących – kawa i herbata
o napoje gazowane i niegazowane – bez limitu
warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest wpłata zadatku w kwocie – 500 zł
100% płatności za zamówienie dokonywane jest na minimum 7 dni przed imprezą
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MENU:
ZUPA NA POCZĄTEK (1 do wyboru):
Tradycyjny domowy rosół z makaronem, marchewką i natką pietruszki
Krem z przecieranych, włoskich pomidorów pellati ze słodką śmietanką i grzankami
DANIE GORĄCE:
Karkówka wieprzowa marynowana w ziołach
z kluskami śląskimi i buraczkami zasmażanymi

z

sosem

pieczarkowym

podawana

DANIE WEGETARIAŃSKIE:
Kaszotto z warzywami
DLA DZIECI:
Tradycyjny domowy rosół z makaronem, marchewką i natką pietruszki
Nuggetsy z kurczaka z frytkami i surówką z marchewki
KOLEJNE DANIE GORĄCE:
Pałki z kurczaka zawijane w złocisty boczek na duszonych warzywach podawane
z ziemniaczkami z wody z koperkiem
DANIE WEGETARIAŃSKIE:
Tagliatelle z pieczoną papryką, cukinią i warzywami w sosie pomidorowym
PRZYSTAWKI ZIMNE (wszystkie wymienione):
Złocista bagietka faszerowana pastą serową z dodatkami
Rolada szpinakowa z kremowym serkiem i wędzonym łososiem
Półmisek mięs pieczystych oraz swojskich pasztetów
Tortilla z warzywami, grillowanym kurczakiem i sosem słodkim z chilli
Rolada z szynki z farszem chrzanowo-jajecznym
Sałatka bawarska (ziemniaki, boczek, ogórek kwaszony, papryka, jajka oraz sos majonezowy)
Sałatka trio paprykowe z szynką i serem
Sałatka z kurczakiem wędzonym, kapustą pekińską, marynowaną pieczarką i papryką w sosie
miodowo-musztardowym
Słone, kruche babeczki z różnymi pastami
Warzywa marynowane
Masło
Wybór pieczywa
Bufet deserowy

DODATKI (wszystkie wymienione):
Bufet kawowo-herbaciany
Napoje zimne: Coca-Cola, Sprite, Fanta,
woda, soki owocowe
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Za dodatkową opłatą:









deser:
o lody z sosem owocowym i bitą śmietaną podawane w waflu deserowym – 12 zł/os 8 zł/os
o gorąca szarlotka podawana z gałką lodów i bitą śmietaną - 12 zł/os – 8 zł/os
o fontanna czekoladowa – 700 zł – od 350 zł*
tort komunijny:
o od Hotelu – 8 zł/os
o serwowanie tortu Klienta – 4 zł/os
alkohol:
o własny – opłata korkowa ( 10 zł/os dorosła)
o zakupiony od Hotelu – alkohole wg cennika, bez opłaty korkowej
pokrowce na krzesła – 5 zł/szt.
dekoracje kwiatowe

W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji:
kom. 605 159 159, e-mail: a.kaluska@batoryhotel.pl
kom. 605 157 157, e-mail: t.suchenek@batoryhotel.pl
kom. 512 530 167, e-mail: k.rozbicki@batoryhotel.pl

