
 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMUNIA BORODINO 2023 
Zupa (2 propozycje do wyboru) - możliwość podania w wazach/serwis kelnerski 

*Flaki cielęce ze świeżym imbirem 

*Rosół z makaronem 

*Żurek królewski 

*Krem z białych warzyw z grzankami  
 

Danie główne (1 propozycja do wyboru) 

*Grillowana pierś z kurczaka faszerowana mozzarellą i świeżym szpinakiem w sosie rozmarynowym, ziemniaki pieczone,  
grillowane warzywa 

* Polędwiczka wieprzowa z tymiankiem, sos kurkowy, ziemniaczane puree chrzanowe, warzywa gotowane na parze 

Dla dzieci proponujemy:   Fileciki z kurczaka z mizerią I frytkami  
 

Deser serwowany (1 propozycja do wyboru) 

*Lody z bitą śmietaną i owocami 
*Sernik na kruchym spodzie z sosem malinowym 

 

Przystawki zimne 

Mięsa pieczone: schab, karkówka, rolada z boczku z domowymi marynatami, pasztet z musem żurawinowym 

Jaja dekoracyjnie faszerowane 

Schab z musem chrzanowym w galarecie 

Tortilla z kurczakiem  

Rożki z szynki po moskiewsku 

Sałatka grecka z serem feta, oliwkami i sosem vinaigrette 

Caprese z pomidorami I mozzarella polane pesto bazyliowym 

Tatar wołowy z cebulką i domowymi marynatami  + 5 zł/os 

Sałatka jarzynowa 

Sałatka z grillowanym kurczakiem ,warzywami  i dresingiem czosnkowym 

Pikle 

Wybór sosów: musztardowy, cumberland, ćwikła z chrzanem 

Wybór świeżego i pachnącego pieczywa 

Masło smakowe 

Bufet 
Wybór ciast krojonych 

Świeżo krojone owoce 
Kawa 

Herbata 
Napoje w stole 

Woda mineralna gazowana i niegazowana – bez limitu 

Napoje gazowane / Soki owocowe – bez limitu 

Cena 220 zł/osoba. 

Dziecko 3-10 lat – 50 %  

                                                                     *Cena może ulec zmianie 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Tort : 

Opłata wniesienie ,, swojego” tortu i serwisu przez obsługę– jednorazowa 100zł 

Tort od restauracji – 140zł/kg – to opłata za sam tort , jeśli chcą Państwo race  proszę poinformować. 

Min. logistyczne to około 1kg tortu na 10 osób 

_____________________________________ 

Alkohol: 

Alkohol od restauracji 80 zł za butelkę wina bądź wódki – po rabacie 60 zł – najtańszy alkohol z karty 

alkoholi 

 

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

 

 

Dorośli – 220 zł za osobę 

 

Dzieci do lat 3 – nie liczone 

 

W wieku 3-10 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  

                                                – każda kolejna godzina jest dopłatą 250 zł /h



 


