OFERTA NA
ORGANIZACJĘ
PRZYJĘCIA
KOMUNIJNEGO
HOTEL VERDE****
ul. Koszali

ńska 1, 76-031 Mścice

e- mail: hotel@verde.pl tel. 607-900-260
www.verde.pl

PIERWSZA
KOMUNIA
ŚWIĘTA
to wydarzenie duchowe dla dziecka,

ż

ż

ń dla rodziców i

ale tak e wa ny dzie

bliskich. Przygotowania i wszelkie inne

ś

ązane ze
zorganizowaniem uroczystości są
pochłaniające.
Sprawimy, że nie będziecie się
Państwo martwić o menu i organizację,
a całą energię i uwagę poświęcicie
osobie najważniejszej w tym dniudziecku i jego gościom.
czynno ci zwi

W cenie otrzymują Państwo:
- stół dopasowany do planowanej
liczby gości z uzgodnionym
ustawieniem

ą dekoracje stołu oraz
krzeseł (kremowy obrus, zastawę
stołowa, serwetki, świeczki oraz sukienki
i kokardy na krzesła)
- profesjonalną obsługę podczas
trwania przyjęcia
- dostęp do sali zabaw ze ścianką
wspinaczkową oraz basenem z kulkami
- możliwość korzystania z placu
zewnętrznego w zaciszu hotelowego
- standardow

ogrodu

MENU
PROPOZYCJA I
ZUPA DO WYBORU:

ł

ą

W oski krem z pomidorów z serem feta i grzank

ą

czosnkow

ł

Rosó z kaczki z kluskami lanymi

DANIE GŁÓWNE DO WYBORU:

ś z kurczaka z mozarella i bazyliowym pesto
Polędwiczka wieprzowa z sosem kurkowym

Pier

DODATKI DO OBIADU:
Ziemniaki gotowane z koperkiem

ł

ziemniaki opiekane w zio ach

Bukiet surówek

ł

Sa atka ze

świeżych warzyw z sosem winegret

DANIA DEDYKOWANE DLA DZIECI DO WYBORU:
Nuggetsy z kurczaka z frytkami i marchewką gotowaną
Złota rybka z puree ziemniaczanym i groszkiem z
marchewką
DESER DO WYBORU:
puchar lodów na gorących malinach z bita śmietaną
suflet czekoladowy podany na gorąco z gałka lodów
PAKIET NAPOI BEZALKOHOLOWYCH:
wybór soków owocowych
woda mineralna
wybór kaw
wybór herbat

ą być również serwowane na półmiskach (dwa
rodzaje mięs i dodatków)- wówczas należy doliczyć
dodatkową opłatę

Dania mog

ństwa życzenie możemy przygotować również
dania wegetariańskie, wegańskie oraz bezglutenowe
Na Pa

PROPOZYCJA II
PRZYSTAWKA ZIMNA DO WYBORU:
Pasztet z gęsi podany na chrupiącej chałce z żurawiną
Tatar z pomidorów z bazylią i grzanką czosnkową
bruchetta z pastą z pieczarek

ł

ZUPA DO WYBORU:

Rosó z kaczki z kluskami lanymi
Krem z borowików z groszkiem ptysiowym

ż

ł

Krem z pomidorów z pra onymi migda ami

DANIE GŁÓWNE DO WYBORU:

ś z kurczaka z mozarella i bazyliowym pesto
ędwiczka wieprzowa z sosem kurkowym

Pier

Pol

Schab w sosie pieczeniowym

DODATKI DO OBIADU:
Ziemniaki gotowane z koperkiem

ł

ziemniaki opiekane w zio ach

Bukiet surówek

ł

Sa atka ze

ł

świeżych warzyw z sosem winegret

DANIA DEDYKOWANE DLA DZIECI DO WYBORU:
Nuggetsy z kurczaka z frytkami i marchewką gotowaną

ą

Z ota rybka z puree ziemniaczanym i groszkiem z marchewk

DESER DO WYBORU:
puchar lodów na gorących malinach z bita śmietaną
suflet czekoladowy podany na gorąco z gałka lodów
creme brulee

ł

PRZEKĄSKI ZIMNE NA PÓŁMISKACH:
Półmisek mięs pieczonych
Pasztet wyborowy z żurawiną

Pó misek serów z bakaliami, krakersami i dipem

ł

Sa atka cezar z kurczakiem
Pomidory faszerowane
Carpaccio z buraka

ą z bakłażana

Grzanki z past

Caprese z mozarelli i pomidora z zielonym pesto
Jaja faszerowane w szynce

Łosoś z musem chrzanowym
Wybór warzyw świeżych
Dipy zimne do dań
Wybór pieczywa

PAKIET NAPOI BEZALKOHOLOWYCH:
wybór soków owocowych, woda mineralna
wybór kaw i herbat

PROPOZYCJA III
PRZYSTAWKA ZIMNA DO WYBORU:
Tatar z łososia z sosem z mango i sezamem
Szparagi zawijane w ciasto francuskie z dipem

ż ż

ą parmeńską

Paluchy dro d owe z szynk

PRZYSTAWKA CIEPŁA DO WYBORU:
Kurki w śmietanie podane na chrupiącej chałce
Domowa focaccia z pastą z palonego bakłażana
Krewetki tygrysie podane na sałatach

ł

ZUPA DO WYBORU:

Rosó z kaczki z kluskami lanymi

ż

ł

Krem z palonego kalafiora z pra onym s onecznikiem
Zupa z ostryg z estragonem

DANIE GŁÓWNE DO WYBORU:
Pieczona polędwica z dorsza z sosem bernaise
Pieczony królik w sosie śmietanowym
Polędwiczka wieprzowa na sosie kurkowym
DODATKI DO OBIADU:
Ziemniaki gotowane z koperkiem

ł

ziemniaki opiekane w zio ach
Domowe gnochi

Bukiet surówek

ł

Sa atka ze

świeżych warzyw z sosem winegret
grillowane mini warzywa

DANIA DEDYKOWANE DLA DZIECI DO WYBORU:
ą gotowaną

Nuggetsy z kurczaka z frytkami i marchewk

ł

ą

Z ota rybka z puree ziemniaczanym i groszkiem z marchewk

ż ż

Racuchy dro d owe z sosem truskawkowym

DESER DO WYBORU:
Puchar lodów na gorących malinach z bita śmietaną
Mus kokosowy z białej czekolady i mango
Creme brulee z sosem truskawkowym

PAKIET NAPOI BEZALKOHOLOWYCH:
wybór soków owocowych, woda mineralna
wybór kaw i herbat

ą być również serwowane na półmiskach
(dwa rodzaje mięs i dodatków)- wówczas należy
doliczyć dodatkową opłatę

Dania mog

ństwa życzenie możemy przygotować również
dania wegetariańskie, wegańskie oraz bezglutenowe
Na Pa

DODATKOWO OFERUJEMY WYROBY
CUKIERNICZE NASZEGO WYPIEKU ORAZ
OWOCE ŚWIEŻE
WYBÓR CIAST DOMOWYCH:
- sernik królewski z bakaliami
- sernik kruchy z pianką i brzoskwinią
- jabłecznik
- ciasto orzechowe
- ciasto drożdżowe z rabarbarem
- ciasto kruche z truskawkami
- ciasto 3 bit
- ciasto snickers
- ciasto kinder bueno
- ciasto czekoladowe
ALKOHOLE
wino wytrawne białe/ czerwone
wódka czysta
whysky
piwo

TORT KOMUNIJNY:
spersonalizowany tort- do wyboru smak,
napis oraz kolorystyka

SMAK:
- śmietankowo- malinowy
- waniliowo- truskawkowy
- czekoladowo- wiśniowy
- tiramisu z maliną
- śmietankowo- bezowy
- śmietankowo- chałwowy
- czekoladowy z oreo
WYBÓR OWOCÓW ŚWIEŻYCH
SEZONOWYCH

Istnieje możliwość wniesienia własnych wyrobów cukierniczych, owoców oraz alkoholi.
Wówczas doliczona zostanie opłata serwisowa

SPRAW ABY PRZYJĘCIE
KOMUNIJNE TWOJEGO
DZIECKA BYŁO
WYJĄTKOWE I
NIEZAPOMNIANE
Mała fontanna czekolady pyszna płynna
czekolada wokół której serwowane są
krojone świeże owoce, a do tego mnóstwo
kruchych i słodkich przekąsek

Candy bar idealny dla łasuchów. Stół pełen
słodkości podanych w piękny sposób- w
szklanych naczyniach z dodatkami.
Doskonała atrakcja. Kolorystyka stołu oraz
cukierku w pełni spersonalizowana.
Dodatkową atrakcją będą ręcznie robione
drzewka z cukierków

Muzeum Aut Zabytkowych idealna
atrakcja dla fanów motoryzacji i nie tylko.
Jedyne takie miejsce na Pomorzu- w
ofercie nie tylko piękne perełki z lat 50`, 60`
oraz 70- tych, ale również pokazanie mody
tamtych czasów- odpowiednio
dopasowane do każdego samochodu,
zabytkowe gadżety związane z
motoryzacją oraz modele zabytkowych aut.
Możliwość zwiedzania Muzeum z
przewodnikiem oraz sesji zdjęciowejzdjęcia wywoływane na miejscu.

NA PAŃSTWA
ŻYCZENIE MOŻEMY
DODATKOWO
UDEKOROWAĆ STÓŁ
Żywe kwiaty
Ozdobne lustra na stoły
Spersonalizowane serwetki
Spersonalizowane świeczki i świeczniki
Jadalne drzewka cukierkowe
oraz inne...

