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PRZYJĘCIE KOMUNIJNE U TIFFANY`EGO 2017 r. 
 

Menu I 
cena: 150 zł/osoba 

 

Zupa 

Tradycyjny rosół wołowo-drobiowy z makaronem oraz warzywną mozaiką  

 

Danie główne 

Półmisek mięs wraz z sosem: de volaille z masełkiem, schab zakrawany z pieczarkami,  

rolada z polędwiczek faszerowana warzywami 

Ziemniaki oprószone koperkiem 

Kompozycja surówek 

 

Deser 

Patera ciast wraz z porcjowanymi owocami 

 

Zimna płyta 

Plater mięs pieczystych oraz wędlin 

Sałatka Caprese zroszona pesto bazyliowym 

Sałatka z marynowanym kurczakiem 

Sałatka jarzynowa 

Duet koreczków śledziowych 

Terrina z sosu tatarskiego 

Tymbaliki drobiowe  

Terrina z łososia 

Wybór pieczywa 

 

Kolacja 

Gulasz po cygańsku z ciepłą bułeczką 

 

Napoje 

Napoje gazowane 0,5l/os. 

Soki owocowe (bez ograniczeń) 

Kawa, herbata (bez ograniczeń) 

Woda mineralna niegazowana z cytryną (bez ograniczeń) 
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PRZYJĘCIE KOMUNIJNE U TIFFANY`EGO 2017 r. 
 

Menu II 
cena: 160 zł/osoba 

 

Zupa 

Tradycyjny rosół wołowo-drobiowy z makaronem oraz warzywną mozaiką  

 

Danie główne 

Półmisek mięs wraz z sosem: de volaille z masełkiem, schab zakrawany z pieczarkami,  

rolada z polędwiczek faszerowana warzywami 

Ziemniaki oprószone koperkiem 

Kompozycja surówek 

 

Deser 

Patera ciast wraz z porcjowanymi owocami 

 

Zimna płyta 

Plater mięs pieczystych oraz wędlin 

Sałatka Caprese zroszona pesto bazyliowym 

Sałatka z marynowanym kurczakiem 

Sałatka jarzynowa 

Duet koreczków śledziowych 

Terrina z sosu tatarskiego 

Tymbaliki drobiowe  

Terrina z łososia 

Wybór pieczywa 

 

Kolacja 

Kieszeń drobiowa z mozzarellą wraz z ćwiartkami ziemniaczanymi oraz sałatką wiosenną 

 

Napoje (bez ograniczeń) 

Napoje gazowane  

Soki owocowe 

Kawa, herbata 

Woda mineralna niegazowana z cytryną 
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Dodatkowe pakiety 2017 r. 
 

Przystawka 

Staropolski pasztet na cieście francuskim z konfiturą żurawinową 

cena: 10 zł/osoba 
 

Tatar ze śledzia 

cena: 10 zł/osoba 
 

Indyk faszerowany serem Roquefort na sosie cumberland 

cena: 12 zł/osoba 

 

 

Deser 

Puchar lodowy z musem malinowym oraz bitą śmietaną 

cena: 10 zł/osoba 
 

Panna Cotta bananowa na sosie karmelowym 

cena: 10 zł/osoba 
 

Puchar Tiramisu 

cena: 12 zł/osoba 

 

Tort komunijny 

(Tiramisu, Czarny Las, Raffaello, orzechowy, czekoladowa rozkosz, malinowy, truskawkowy) 

cena: 70 zł/kg 

 

Paczka z ciastami  

 (opakowanie plastikowe z personalizowanym bilecikiem) 

cena: 18 zł/700g 

 

 

Pakiet alkoholowy 

Wino Sol de Chile Syrah/Chardonnay (wytrawne) 

cena: 45 zł/butelka 0,75l 
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W pakiecie wliczony jest: 

 wystrój stołów udekorowanych naturalnymi kwiatami, serwetami (dekoracja 

standard), 

 pokrowiec dla dziecka komunijnego (koszt pokrowców dla pozostałych gości 

7 zł/szt.), 

 winietka imienna oraz figurka aniołka dla dziecka komunijnego,  

 personalizowane karty menu, 

 opieka animacyjna. 

 

W przypadku posiłku dla dzieci: 

 do 3 lat – GRATIS! 

 od 4–12 lat – zniżka 50% 

 powyżej 13 lat – 100% (pełnopłatny) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usługodawca zobowiązuje się wykonać usługę  

rzetelnie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z poważaniem, 
 

Agnieszka Sobczyńska 

manager 


