Menu Komunijne

Propozycja #1
Czekadełko na stole
Pasta warzywna i grzanki pszenne

Zupy

(jedna do wyboru, podana w wazach)

Staropolski rosół z makaronem
Krem z pomidorów z bazylią

Dania główne

(jedno do wyboru, podane w półmiskach)

Warmiński sznycel wieprzowy w marynacie musztardowo-chrzanowej
Schab ze śliwką w sosie pieczeniowym z zasmażanymi burakami
Grillowana pierś z kurczaka na warzywach z sosem śmietanowym
Zestaw surówek do każdego z dań

Dodatki do dań głównych
(jeden do wyboru, podane w półmiskach)

Gotowane ziemniaki
Kasza pęczak
Kasza gryczana
Opiekane ziemniaki

Bufet słodki
(dwa rodzaje ciast)

Szarlotka
Sernik

Zestaw kawowy

Kawa sypana i rozpuszczalna, Herbaty, Cukier, Mleko

Napoje

0,5l/os. Sok jabłkowy/pomarańczowy w karafkach
Woda z cytryną w karafkach
Dzieci pod opieką dorosłych mogą korzystać z wielkiej zjeżdżalni F1, ekolabiryntu, drewnianego placu zabaw,
rowerów wodnych, zjeżdżalni i zamku do skakania pod zadaszeniem, trampolina oraz ekspozycji militarnej.
Dodatkowo można wykupić pakiety atrakcji dla całej rodziny – cennik poniżej.

Cena zestawu 140 zł/ os.
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Kontakt i rezerwacja: 600 133 419 / 882 345 453

Propozycja #2
Czekadełko na stole
Pasta warzywna i grzanki pszenne
Smalczyk z cebulką i pajdki chleba

Zupy

(dwie do wyboru, podane w wazach)

Staropolski rosół z makaronem
Krem z pomidorów z bazylią
Staropolski żur z jajem i białą kiełbasą

Dania główne

(dwa do wyboru, podane w półmiskach)

Pieczony na złoto sandacz w migdałach z sosem śmietanowym
Zraz wieprzowy z delikatnego mięsa mielonego faszerowany ogórkiem i serem pieczony w boczku
Warmiński sznycel wieprzowy w marynacie musztardowo-chrzanowej
Schab ze śliwką w sosie pieczeniowym z zasmażanymi buraczkami
Grillowana pierś z kurczaka na warzywach z sosem śmietanowym
Zestaw surówek do każdego z dań

Dodatki do dań głównych
(dwa do wyboru, podane w półmiskach)

Gotowane ziemniaki
Kasza pęczak
Kasza gryczana
Opiekane ziemniaki

Bufet słodki
(trzy rodzaje ciast)

Szarlotka
Sernik
Ciasto czekoladowe

Zestaw kawowy

Kawa sypana i rozpuszczalna, Herbaty, Cukier, Mleko

Napoje

0,5l/os. Sok jabłkowy/pomarańczowy w karafkach
Woda z cytryną w karafkach
Dzieci pod opieką dorosłych mogą korzystać z wielkiej zjeżdżalni F1, ekolabiryntu, drewnianego placu zabaw,
rowerów wodnych, zjeżdżalni i zamku do skakania pod zadaszeniem, trampolina oraz ekspozycji militarnej.
Dodatkowo można wykupić pakiety atrakcji dla całej rodziny – cennik poniżej.

Cena zestawu 175 zł/ os.
Kontakt i rezerwacja: 600 133 419 / 882 345 453
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Propozycja dla dzieci
(od 3 do 7 roku życia)

Zupy

(jedna do wyboru)

Staropolski rosół z makaronem
Zupa pomidorowa z makaronem

Dania główne
(jedno do wyboru)

Pieczone nuggetsy z kurczaka w panierce
Pieczone udko z kurczaka
Zestaw surówek do każdego z dań

Dodatki do dań głównych
(jeden do wyboru,)

Opiekane ziemniaki
Frytki
Gotowane ziemniaki

Bufet słodki

Zgodnie z wybranym głównym menu

Napoje

0,5l/os. Sok jabłkowy/pomarańczowy w karafkach
Woda z cytryną w karafkach
Dzieci pod opieką dorosłych mogą korzystać z wielkiej zjeżdżalni F1, ekolabiryntu, drewnianego placu zabaw,
rowerów wodnych, zjeżdżalni i zamku do skakania pod zadaszeniem, trampolina oraz ekspozycji militarnej.
Dodatkowo można wykupić pakiety atrakcji dla całej rodziny – cennik poniżej.

Cena zestawu 70 zł/ os.
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Kontakt i rezerwacja: 600 133 419 / 882 345 453

Dodatki
Napoje:

Sok owocowy 0,5 l – 7 zł
Coca – Cola, Fanta, Sprite, Neste 0,5 l – 8 zł

Dania gorące

Flaki – 16 zł/os.
Kociołek warmiński – 16 zł/os.

Półmiski zimnych przekąsek:
Swojski smalec z ogórkiem
Terina z kurczaka z warzywami
Półmisek mięs pieczonych
Carpaccio z buraka z kozim serem
Mini kanapeczki z pikantnym kurczakiem
Wybór past: ziołowa, z makreli i pomidorowa
Roladki z tortilli z serkiem, rukolą i kurczakiem
Mini kanapeczki z pastą jajeczną i kiełkami
Sałatka grecka
Sałatka caprese
Śledzie z dodatkami

Zestaw złożony z 4 wybranych propozycji – 60 zł/os.
Patera owoców 60 zł/szt.

Kontakt i rezerwacja: 600 133 419 / 882 345 453
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Pakiety Atrakcji
Pakiet 1
1) Przejście przez park linowy
2) Jazda na 2 karuzelach - łącznie 15 min (limit do 50 kg)
Cena – 60 zł/dziecko (minimum 10 osób*)
*Jeżeli w dniu realizacji obsługujemy już inną grupę limit osób nie obowiązuje.

Pakiet 2
1) Strzelnica – 4 rodzaje broni (dzieci pod nadzorem dorosłych)
2) Jazda Segway 5 min/os.
3) Przejście przez park linowy
Cena – 80 zł/osobę (minimum 10 osób*)
*Jeżeli w dniu realizacji obsługujemy już inną grupę limit osób nie obowiązuje.

Pakiet 3 – czas dostępności 3h
1) Sumo – Miękkie kostiumy i mata
2) Mega gra planszowa chińczyk z wielkimi kostkami do gry
Cena – 600 zł

Paintball – minimum 10 uczestników
90 zł / osoba / 200 kulek
120zł / osoba / 200 kulek
dodatkowe kulki w dniu realizacji 20zł / 100szt.
W cenie zapewniamy: kombinezon, maskę, butlę i marker oraz kulki.

Rodzinny off road – 3 wyprawy x 20 min.
W samochodzie jednocześnie może przebywać 8 osób + instruktor.
Cena – 695 zł
Dwa tygodnie przed dniem realizacji należy zadeklarować ilość osób korzystających z pakietów atrakcji
oraz wskazać z jakich atrakcji chcą skorzystać.
Dostępność poszczególnych atrakcji może ulec zmianie.
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Kontakt i rezerwacja: 600 133 419 / 882 345 453

