
 

 

 

 

 

 

 
 

PRZYJĘCIE  KOMUNIJNE w RESTAURACJI BORODINO 2022 
 

Pakiet Polski 

w cenie 170 zł/os. 
 

Na dobry początek przyjęcia  proponujemy trzydaniowy posiłek składający się z zupy, dania ciepłego oraz deseru  
(W trosce o jak najlepszą jakość i smak sugerowane dania są naszą propozycją i istnieje możliwość zmian poszczególnych składników ze względu na 

ich sezonowość) 
 

 
  Zupa ( 2 propozycje do wyboru) 

Królewski rosół drobiowy z makaronem i warzywami 

Krem z pomidorów posypany mozzarellą 

Tradycyjny żurek podany z białą kiełbasą  

Flaki cielęce ze świeżym imbirem 
 

Danie ciepłe (1 propozycja do wyboru która będzie serwowana dla dorosłych) 

 Faszerowana szpinakiem i serem pierś kurczaka w pesto na ziemniakach zapiekanych au gratin z grillowanymi warzywami 

 Polędwiczka wieprzowa z sosem grzybowym, ziemniaczanym rosti i zasmażanymi buraczkami 

 Udko kacze z zasmażanymi kopytkami podane z karmelizowanym jabłkiem i sosem żurawinowym 
 

 Dla dzieci proponujemy fileciki z kurczaka z frytkami i mizerią 

 
                                              Deser serwowany (1 propozycja do wyboru) 

 *Lody waniliowe z polewą wiśniową 

 *Mini beza z sosem mascarpone i truskawkami  

 Strudel jabłkowy podany z sosem waniliowym 
_________________________________________________________________________________________________ 

 
Zimne przekąski w stole ( do wyboru 6 propozycji) 

Mięsa pieczone (schab , karkówka, rolada z boczku , pasztet z musem żurawinowym) 

Śledzie w trzech smakach 

Schab po warszawsku 

Tortilla z kurczakiem I warzywami 

Jajka garnirowane 

Rolada z kurczaka w galarecie 

Carpaccio x buraka z granatem i serem kozim 

Ryba po grecku 
Tymbaliki drobiowe 

 Tatar wołowy z cebulką I domowymi marynatami 

Różyczki z łososia z musem chrzanowy, 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sałatki  (do wyboru 3 propozycje) 

Sałatka jarzynowa 

Sałatka z grillowanym kurczakiem z sosem Cesar 

Sałatka grecka 

Sałatka szwajcarska 

Sałatka ze szpinakiem, pestkami słonecznika, serem pleśniowym, sosem miodowym 
 

Na stole nie zabraknie 
Pikli, marynat i wyboru sosów zimnych 

Pieczonych w naszej restauracji bułeczek oraz masła  
 

Bufet deserowy 
Wybór ciast krojonych 

 Świeże owoce oraz owoce filetowane 
 

Napoje: 
Kawa, herbata bez limitu 

Napoje gazowane, woda min. oraz soki owocowe – bez limitu 
 
 
 
Tort : 
Opłata wniesienie ,, swojego” tortu i serwisu przez obsługę– jednorazowa 100zł 

Tort od restauracji – 120zł/kg – to opłata za sam tort , jeśli chcą Państwo race lub świeczki proszę poinformować.  

Min. logistyczne to około 1kg tortu na 10 osób 
_____________________________________ 
Alkohol:  

Alkohol od restauracji 70 zł za butelkę wina bądź wódki – po rabacie 55 zł – najtańszy alkohol z karty alkoholi 
 

Alkohol przywieziony od organizatorów – opłata korkowa 15zł- za każdą butelkę otwartą 

 

 

 

Dorośli – 170 zł za osobę 

 

Dzieci do lat 4 – nie liczone 

 

W wieku 4-10 l. – opłata 50% 
 

 

 Potwierdzenie rezerwacji to uzgodnienie z managerem Restauracji terminu dokładnego oraz wpłata zadatku 

 Do każdej grupy powyżej 10 osób jest doliczany serwis kelnerski   5% od kosztów całkowitych  

 Oferta komunijna jest z limitem czasowym do 5h.



 


