
 

 

 

PRZYJĘCIE  
KOMUNIJNE I KONFIRMACYJNE 

 
 

 
 

Propozycja I – 145,00 zł 
 

ZUPA 
Rosół z makaronem i łezką drobiową 

 

DANIE GŁÓWNE 
Kotlet schabowy z pieczarkami 100% 

Tradycyjna rolada wieprzowa nadziewana boczkiem, kiełbasą, ogórkiem i cebulą 50% 
Faszerowane udko z kurczaka papryką i boczkiem 50% 

 
Ziemniaki z wody z masełkiem 100% 

Kluski śląskie 50% 
Frytki 50% 

 
Sałatka z czerwonej kapusty 100% 
Surówka z kapusty pekińskiej 50% 

Surówka z marchewki 50% 
 

NAPOJE 
Soki owocowe 0,5 l / os 
Woda z lodem i cytryną 

Kawa/herbata w formie bufetu – bez ograniczeń 
 
 
 

Propozycja II -  155,00 zł 
 

ZUPA 
Rosół z makaronem i łezką drobiową 

 
DANIE GŁÓWNE 

Roladka schabowa z podgrzybkiem 100% 
Cordon bleu 50% 

Szaszłyk drobiowy 50 % 
 

Ziemniaki z wody z masełkiem 100% 
Frytki 50% 

Opiekane talarki ziemniaczane 50% 
 
 

Sałatka z czerwonej kapusty 100% 



 

 

Surówka z białej kapusty 50% 
Surówka Colesław 50% 

 
KOLACJA GORĄCA 
Barszcz z krokietem 

 

NAPOJE 
Soki owocowe 0,5 l / os 
Woda z lodem i cytryną 

Kawa/herbata w formie bufetu – bez ograniczeń 
 
 

Propozycja III -  185,00 zł 
 

ZUPA 
Rosół z makaronem i łezką drobiową 

 
DANIE GŁÓWNE 

Tradycyjna rolada wieprzowa nadziewana boczkiem, kiełbasą, ogórkiem i cebulą 100% 
Kotlet schabowy panierowany w parmezanie 50% 

De volaille 50% 
 

Kluski śląskie 100% 
Ziemniaki z wody z masełkiem 50% 
Opiekane talarki ziemniaczane 50% 

 
Sałatka z czerwonej kapusty z jabłkiem 100% 

Buraczki 50% 
Mix sałat 50% 

 

DESER 
Lody waniliowe z sezonowymi owocami  i bitą śmietaną 

 

ZIMNA PŁYTA 
Półmisek wędlin (3 rodzaje wędlin, salami, salceson, kabanos) 

Pasztety wyrób własny 
Półmisek serów żółtych i pleśniowych 

Sałatka wiosenna 
Masełko 

Pieczywo mieszane 
 

KOLACJA CIEPŁA 
Żurek w chlebie 

 

NAPOJE 
Soki owocowe 0,5 l / os 
Woda z lodem i cytryną 

Kawa/herbata w formie bufetu – bez ograniczeń 
 

  



 

 

 

Dodatkowo płatne 

Nielimitowane soki owocowe 12,00 zł / os 

Nielimitowane napoje gazowane 23,00 zł / os 

Patera owoców 15,00 zł / os 

Ciasta zgodnie z życzeniem  10,00 zł - 15,00 zł / os 

 
 
 
 

Ceny menu obowiązują przy minimalnej liczbie 20 osób. 
Hotel zastrzega prawo do zmiany cen do 25% w roku 2022 / 2023 

 
 


