...w kameralnym klimacie

Pierwsza Komunia. Wyjątkowa uroczystość rodzinna.

Menu I

140 zł/osoba

Danie gorące
Rosół domowy z makaronem
Półmiski mięs 2,5 porcji/osoba
Pierś kurczaka z suszonym pomidorem i pesto zapiekana pod mozzarellą
Polędwiczki wieprzowe z sosem kurkowym
Nuggetsy z kurczaka
Ziemniaki z koprem
Frytki
Zestaw sezonowych surówek
Warzywa na parze
Przekąski zimne ok. 350g/os.
Deska Jaćwinga – szynka swojska, karkówka w ziołach, kiełbasa, boczek wędzony
Tymbaliki drobiowo-warzywne z nutą sosu ogrodowego
Wykwintny pasztet z żurawiną
Rolada szpinakowa z wędzonym łososiem
Kruche babeczki z tuńczykiem i twarożkiem
Sałatka z wędzonym kurczakiem, makaronem fusilli i selerem naciowym
Mix sałat z serem korycińskim i gruszką
Ogórek małosolny
Sos chrzanowo-żurawinowy
Pieczywo mieszane
Deser
Puchar lodowy z owocami i bitą śmietaną
Napoje
Kawa, herbata w bufecie
Soki owocowe 1l
Woda mineralna z cytryną w dzbankach bez ograniczeń
Świeże owoce sezonowe
Menu dla dziecka do 10 lat – 90 zł
Cena obejmuje korzystanie z Sal i obsługę kelnerską do 5 godzin.
Za każdą następną godzinę dopłata 150 zł. Minimalna liczba osób – 20.
Sala klimatyzowana, w stołach kwiaty. Ustawienie przy stołach (częściowo) połączonych.
Do dyspozycji Gości taras, duży teren wraz ogrodem i placem zabaw dla dzieci.
Serwis ciast i tortu dostarczonych przez Zamawiającego.
Bezpłatny ogrodzony parking samochodowy.

www.villaskomanda.pl

tel. 605 153 375

...w kameralnym klimacie

Menu II

170 zł/osoba

Danie gorące
Rosół domowy z makaronem lub Krem z pomidorów z ziołową grzanką (jedna zupa do wyboru)
Półmiski mięs 2,5 porcji/osoba
Pieczona karkówka podana z sosem śliwkowym
Roladka z indyka nadziewana szpinakiem i serem feta
Sandacz na sosie kurkowym
Fileciki z kurczaka w złotej panierce
Ziemniaki z koprem
Frytki
Zestaw sezonowych surówek
Warzywa na parze
Przekąski zimne ok. 350g/os.
Deska Jaćwinga – szynka swojska, karkówka w ziołach, kiełbasa, boczek wędzony
Deska serów w towarzystwie winogron, bakalii i krakersów
Wędzona sieja w galarecie
Szczupak faszerowany z sosem tatarskim
Kruche babeczki z bekonem i orzechami
Mix sałat z grillowanym kurczakiem i mango
Sałaty z mozzarellą, suszonym pomidorem i prażonymi pestkami
Ogórek małosolny
Sos chrzanowo-żurawinowy
Pieczywo mieszane
Desery
Puchar lodowy z owocami i bitą śmietaną
Ciasto 120g
Napoje
Kawa, herbata w bufecie
Soki owocowe 0,5l
Woda mineralna z cytryną w dzbankach bez ograniczeń
Coca-cola, Fanta, Sprite, Woda gazowana 0,3l
Świeże owoce sezonowe
Menu dla dziecka do 10 lat – 110 zł
Cena obejmuje korzystanie z Sal i obsługę kelnerską do 5 godzin.
Za każdą następną godzinę dopłata 150 zł. Minimalna liczba osób – 20.
Sala klimatyzowana, w stołach kwiaty. Ustawienie przy stołach (częściowo) połączonych.
Do dyspozycji Gości taras, duży teren wraz ogrodem i placem zabaw dla dzieci.
Serwis ciast i tortu dostarczonych przez Zamawiającego.
Bezpłatny ogrodzony parking samochodowy.
www.villaskomanda.pl

tel. 605 153 375

