
PRZYJĘCIE KOMUNIJNE 2021 ROK    - HOTEL I RESTAURACJA CLASSIC  - RZESZÓW 
W cenie : aranżacja stołów i restauracji w kolorach bieli i ecru

Animatorzy do zabaw z dziećmi

OPCJA I  

MENU 
ZUPA (DO WYBORU ) 

Rosół z makaronem 
Krem selerowo-gruszkowy 

Krem z pieczonych pomidorów
DANIE GŁÓWNE 

Trio mięsne : 
Schab pieczony, rolada drobiowa ze szpinakiem i serem feta

oraz pieczeń wołowa  w sosie 
Ziemniaki młode z koperkiem

Surówki: z białej kapusty i marchewka z chrzanem
DANIA DLA DZIECI ( DO WYBORU )

Rosół z makaronem 
Zupa pomidorowa z kluseczkami 

Schab pieczony w sosie 
Chrupiące nuggetsy  lub Kotlecik drobiowy

Dodatki: ziemniaki młode lub frytki i marchewka z jabłkiem

DESER ( DO WYBORU ) 
Tort na Komunię  www.cukierniapokusa.pl

Smak  ………….( do wyboru z poniższych) 
pyszny-ciemny, pyszny-jasny, ambrozja, ambasador,

czekoladowo-orzechowy, orzechowo-kokosowy, śmietankowo-
truskawkowy, śmietanowo-owocowy, czekoladowy,
czekoladowo-truskawkowy, czekoladowo-wiśniowy,

szwarcwaldzki, wenecki  
Napis: I Komunia święta ( imię dziecka) 

lub 
Panna Cotta z owocami i gałką lodów

Lody z owocami i bitą śmietaną  

ZIMNE ZAKĄSKI – NA PATERACH 
Kompozycja mięs pieczystych i wędlin 
Rulony z szynki z kremem chrzanowym

Roladki serowe różne 
Różyczki z łososia z serkiem

Muszle makaronowe faszerowane- różne smaki
Jajka faszerowane 

Galaretka drobiowa  
Owoce 15 dkg/os  

( 2 sałatki do wyboru  z poniższych ) 
Sałatka jarzynowa

(marchewka, seler, ogórek kiszony, jabłko, por, jajko, kukurydza )
Sałatka kalafiorowo-brokułowa

(kalafior, brokuł, szynka, ser żółty, kukurydza, cebula czerwona, )
Sałatka słonecznikowa 

( słonecznik prażony, cebulki marynowane, kukurydza, szynka,
ananas, jogurt )

Sałatka z selerem naciowym z żurawiną 
( seler naciowy, kukurydza, kurczak, żurawina )

Pieczywo 
KOLACJA   ( DO WYBORU )

Gulasz drobiowy z chrupiącym wrappem 
Barszcz z pasztecikiem 

KOLACJA DLA DZIECI: Tortilla, Naleśniki z owocami 
NAPOJE BEZ LIMITU 

Kawa parzona, rozpuszczalna, herbata 
Soki owocowe, Woda z cytryną i miętą 
Napoje gazowane limitowane – 0,25l/os

OPCJA II 

ROZSZERZONA DODATKOWO O CIASTO I KRUCHE
CIASTECZKA NA KLOSZACH 

CIASTO NA KLOSZACH – 2 SZT/OS 
sernik z brzoskwinią, szarlotka królewska, Pokusa, 
deserowe ze śliwką, torcik szwarcwaldzki,  zazula

oraz
KRUCHE CIASTECZKA  - 5 DKG/OS

CENNIK W 2021 
OPCJA I 

180 ZŁ - OS/DOROSŁA
90 ZŁ –DZIECKO 

OPCJA II
190 ZŁ OSOBA DOROSŁA

95  ZŁ DZIECKO 

UWAGA!!! 
MENU NA 2022 ROK MOŻE ULEC

MODYFIKACJI 

CENNIK NA ROK 2022 ZOSTANIE
PODANY WE WRZEŚNIU 2021

http://www.cukiernia/

