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Przyjęcie komunijne II Propozycja 

Zupa (2 rodzaje) 

Danie obiadowe (2 rodzaje mięsa, 1 rodzaj ryby) 

Dodatki gorące (2 rodzaje) 

Bukiet surówek lub dodatek na ciepło 
 

7 przystawek 
 

Ciasta podane na lustrach, Owoce 
 

II danie gorące: Zupa do wyboru 
 

Napoje gorące oraz zimne 

 

Cena: … /osoba  

dzieci do 12 lat – 70% ceny 

Dzieci do 2 lat, bez nakrycia – Gratis! 
 

(oferta do 8 godzin) 

http://www.restauracjalowisko.pl/


Przyjęcie Komunijne - I Propozycja 
 

Zupa 

• Rosół z Makaronem 

• Krem z bakłażana i cukinii z dodatkiem chilly, podawany z chipsem 

warzywnym 

Dania Główne 

• Polędwiczki wieprzowe na puree ze szpinaku, podane z sosem serowo-

orzechowym 

• Roladka z indyka faszerowana świeżym szpinakiem, oliwkami oraz 

kaparami, podana z sosem kaparowym 

• Pieczona Roladka z sandacza z warzywami 
 

Dania Vege 

• Krem z pomidorów 

• Vegańska lasagne z warzywami 

 

Dodatki 

• Młode ziemniaki na styl francuski z boczkiem i cheddarem 

• Risotto z warzywami 

 

Bukiety surówek 

• Mix sałat oraz surówek 
 

Dodatki ciepłe 

• Warzywa grillowane (papryka, marchewka, cukinia, pieczarki) 



Przystawki 

• Półmiski pieczonych mięs z piklami 

• Pasztety trio własnego wyrobu 

• Mini tortille (ze szpinakiem, kurczakiem, z szynką oraz 

rozbefem) 

• Zawijaniec z piersi kurczaka z musem z wątróbki drobiowej i 

orzechów 

• Kolorowe muszelki nadziewane sałatką krabową 

 

Sałatki 

• Sałatka z kurczakiem, sałata lodowa, mix sałat, papryka, ogórek, 

pomidor, cebula, kukurydza, kurczak grillowany, sos tysiąca 

wysp 

• Sałatka meksykańska z makaronem, chorizo, peperoni oraz 

warzywami 

 

Danie dla dzieci 

• Paluszki drobiowe, frytki, surówka z marchewki 

 

II danie gorące 

• Strogonoff / Minestrone (vege) 



 

TORT 

Tort komunijny  160 zł/kg  

Tort komunijny księga  170 zł/kg 

 

BUFET 

Herbata, Kawa, Ciasta oraz Owoce na lustrach 

 

NAPOJE ZIMNE 

Pepsi, Mirinda, 7Up 1l.  

Woda mineralna, Sok pomarańczowy oraz jabłkowy w dzbankach 

 

 

ALKOHOLE 

 

Piwo z beczki 

Kozel  0,5 l. - 12 zł 

Tyskie 0,5 l. – 10 zł 

Wódka  

Bocian 0,5 l. - 50 zł 

Finlandia  0,5 l. – 70 zł  

Wino 

0,75 l. – 55 zł 

 


