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PRZYJĘCIE KOMUNIJNE u Tiffany`ego 2020 r. 
 

Menu I 
cena: 165 zł/osoba 

 

Zupa (podana w wazie) 

Tradycyjny rosół wołowo-drobiowy z makaronem oraz warzywną mozaiką  

 

Danie główne (w formie półmiskowej) 

Półmisek mięs wraz z sosem tymiankowym: de volaille z masełkiem, bitki z indyka,  

medalion wieprzowy z pieczarkami zapiekany z serem 

Ziemniaki oprószone koperkiem 

Kompozycja surówek 

 

Ciasta oraz porcjowane owoce (eksponowane na paterach) 

 

Zimna płyta 

Mięsa pieczyste i wędliny 

(schab z boczkiem, schab z morelą, karczek pieczony, boczek pieczony, galantyna drobiowa,  

szynka wieprzowa, pasztet z żurawiną, kabanos, salami) 

Sałatka Caprese zroszona pesto bazyliowym 

Sałatka pikantna z kurczakiem 

Sałatka jarzynowa 

Roladki serowe ze szpinakiem 

Tymbaliki wieprzowe 

Duet koreczków śledziowych 

Babeczki faszerowane musem z łososia wędzonego 

Wybór pieczywa 

 

Kolacja 

Boeuf Strogonow z ciepłą bułeczką 

 

Napoje (bez ograniczeń) 

Soki owocowe  

Napoje gazowane 

Woda niegazowana z cytryną  

Kawa, herbata (bufet, kawa z ekspresu przelewowego) 

 

 

 

https://aniastarmach.pl/przepis/boeuf-stroganow/
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PRZYJĘCIE KOMUNIJNE u Tiffany`ego 2020 r. 
 

Menu II 
cena: 184 zł/osoba 

 

Zupa (podana w wazie) 

Tradycyjny rosół wołowo-drobiowy z makaronem oraz warzywną mozaiką  

 

Danie główne (w formie półmiskowej) 

Półmisek mięs wraz z sosem tymiankowym: de volaille z masełkiem, bitki z indyka,  

medalion wieprzowy z pieczarkami zapiekany z serem 

Ziemniaki oprószone koperkiem 

Kompozycja surówek 

 

Deser 

Puchar lodowy z sosem malinowym oraz bitą śmietaną 
 

 

Ciasta oraz porcjowane owoce (eksponowane na paterach) 

 

Zimna płyta 

Mięsa pieczyste i wędliny 

(schab z boczkiem, schab z morelą, karczek pieczony, boczek pieczony, galantyna drobiowa,  

szynka wieprzowa, pasztet z żurawiną, kabanos, salami) 

Sałatka Caprese zroszona pesto bazyliowym 

Sałatka pikantna z kurczakiem 

Sałatka jarzynowa 

Roladki serowe ze szpinakiem 

Duet koreczków śledziowych 

Tymbaliki wieprzowe 

Babeczki faszerowane musem z łososia wędzonego 

Wybór pieczywa 

 

Kolacja 

Polędwiczki na sosie z leśnego runa z kopytkami o aromacie ziół oraz buraczkami 

 

Napoje (bez ograniczeń) 

Soki owocowe  

Napoje gazowane 

Woda niegazowana z cytryną  

Kawa, herbata (bufet, kawa z ekspresu przelewowego) 
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Dodatkowe pakiety 2020 r. 
 

Przystawka 

Staropolski pasztet z konfiturą żurawinową 

cena: 12 zł/osoba 
 

Indyk w asyście gruszki marynowanej w winie, oprószonej serem pleśniowym 

cena: 15 zł/osoba 

 

 

Tort 

(Czarny Las, Malinowa Chmurka, 

Czekoladowa Rozkosz) 

cena: 75 zł/kg 

 

Pakiet deserowy 

Paczka z ciastem  

(opakowanie plastikowe z personalizowanym bilecikiem) 

cena: 28 zł/650–750 g 

 

Deser 

Panna Cotta 

cena: 14 zł/szt. 

 

Puchar lodowy z sosem malinowym 

 oraz bitą śmietaną 

cena: 14 zł/szt. 

 

 

 

Pakiet alkoholowy 
 

Wódka  

Wyborowa 

cena: 40 zł/0,5 l 
 

Wódka  

Finlandia 

cena: 45 zł/0,5 l 
 

Piwo 

Żywiec 

cena: 8 zł/0,5 l 
 

Wino  

Sol de Chile  

cena: 45 zł/0,75 l 
 

Whiskey  

Jack Daniel's 

cena: 120 zł/0,7 l 
 

Bourbon whiskey 

Jim Beam 

cena: 110 zł/0,7 l 
 

Whisky  

Johnnie Walker 

Red Label 

cena: 100 zł/0,7 l 
 

Whisky  

Ballantine's 

cena: 100 zł/0,7 l 
 

Drink 

Aperol Spritz  

cena: 20 zł/szt. 
 

Drink 

Błękitna Laguna 

cena: 20 zł/szt. 
 

Drink 

Szarlotka 

cena: 20 zł/szt. 
 

Drink 

Martini Royal 

cena: 20 zł/szt. 
 

Drink 

Tiffany 

cena: 20 zł/szt. 

Drink 

Tequila Sunrise 

cena: 20 zł/szt. 

Wino musujące 

cena: 7 zł/100 ml 

 

Cooler z lodem 

cena: 15 zł/szt. 
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Oferta obejmuje: 

 wystrój stołów udekorowanych naturalnymi kwiatami oraz serwetami, 

 pokrowiec na krzesło dla dziecka komunijnego (koszt pokrowców dla 

pozostałych gości 10 zł/szt.), 

 winietkę imienną oraz figurkę aniołka dla dziecka komunijnego,  

 personalizowane karty menu, 

 opiekę animacyjną (przy rezerwacji co najmniej trzech przyjęć). 

 

W przypadku posiłku dla dzieci: 

 do 3 lat – GRATIS! 

 od 4–12 lat – zniżka 50% 

 powyżej 13 lat – płatny 100%  

 

Warunki rezerwacji: 

 cena przyjęcia komunijnego obowiązuje na dzień organizacji uroczystości, 

 zadatek wynosi 1 000 zł w formie gotówki lub przelewu, 

 końcowe rozliczenie następuje najpóźniej w dniu realizacji usługi wyłącznie 

w formie gotówkowej (brak możliwości płatności kartą), 

 rezerwacja obejmuje co najmniej 20 osób z pełnopłatnym i jednolitym menu, 

 w jednej sali danego terminu może odbyć się kilka przyjęć, 

 Restauracja Tiffany zastrzega sobie prawo do wyboru sali, miejsca oraz 

konfiguracji stołów, 

 liczbę gości (z podziałem na dzieci i dorosłych) należy ostatecznie 

zaktualizować „w dół” do 12 dni przed terminem przyjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Z poważaniem, 
 

 

Agnieszka Sobczyńska 

manager 


