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Zorganizujemy przyjęcie komunijne w Waszym domu 

 

 
Komunia święta jest ważnym wydarzeniem w życiu dziecka i jego rodziców,  

a jednocześnie jest to spore przedsięwzięcie.   
Z przyjemnością zdejmiemy z Was ten ciężar i zajmiemy się przygotowaniem przyjęcia 

w profesjonalny sposób. 
 

Przygotowaliśmy ofertę zawierającą pełne menu (od obiadu, poprzez zimne przekąski i danie gorące), nakrycie stołów, 
pokrowce na krzesła, dekorację (serwety, świece, dekoracja kwiatowa).  

 
Obsługa kelnerska – do uzgodnienia 

 

Możliwość wynajmu namiotu, stołów, krzeseł – wg odrębnej wyceny 

 

MENU 

Deska włoskich przekąsek 
Salami, szynka parmeńska, salami piccante, ser mozzarella, ser pleśniowy, parmezan, oliwki,  

pomidory suszone, winogrona, pomidorki koktajlowe 

lub 

Decha tradycyjnych zagrych domowych 
Smalec ze skwarkami, kwaszone ogórki, salceson, wiejska kiełbasa, chleb z oliwkami, chrzan, 

marynowane leśne grzyby 
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Zupa (do wyboru jedno danie)  
Aromatyczny bulion grzybowy z łazankami 

Krem pomidorowy z pesto 
Rosół z kury z domowym makaronem 

Krem z pieczonej marchewki z pomarańczą oraz prażonymi pestkami dyni 
 

Danie główne – podane na półmiskach 
Mięso (trzy rodzaje do wyboru) 

Panierowna rolada wieprzowa z pieczarkami  
Eskalopki z polędwiczki wieprzowej w sosie grzybowym  

Kotlet Devolay zawijany z masłem i serem  
Rolada z indyka ze szpinakiem w sosie z sera pleśniowego  

Sztuka mięsa w sosie chrzanowym  

Dodatek ( dwa rodzaje do wyboru) 
Młode ziemniaki z masłem i koperkiem  

Kluski śląskie  
Zapiekanka ziemniaczana  

 

Dodatek warzywny (dwa rodzaje do wyboru) 
Młoda kapusta zasmażana 

Buraczki zasmażane  
Mix świeżych sałat z warzywami i dresingiem  

Zestaw surówek 
  

Deser (jeden do wyboru) 
Tarta czekoladowo – malinowa 

Szarlotka z kruszonką 
Tarta z crème patissiere i truskawkami 

 

Zimny bufet (podany po obiedzie na stół) 
Deska serów z bakaliami 
Patera kiełbas suszonych 

Półmisek mięs pieczonych 
Tymbaliki drobiowe 

Sałatka z warzyw pieczonych z mozarellą 
Sałatka jarzynowa 

Śledzie w śmietanie i oleju 
Sosy: chrzanowy, tatarski 
Chochołowe smarowidło 
Chleb naszego wypieku  

 
Danie gorące (jedno danie do wyboru) 

Zupa gulaszowa z papryką 
Strogonoff z pieczarkami i papryką 

Żurek na domowym zakwasie z kiełbasą 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:gastro@chocholowydwor.pl


 

ul. Jana III Sobieskiego 172, 32-048 Jerzmanowice, tel. +48 12 620 39 00, gastro@chocholowydwor.pl    www.chocholowydwor.pl 

Możliwość skomponowania menu wg poniższych zestawów 
Zestaw 1 

Zupa 
Danie główne 
Zimny bufet 

Cena 125 zł / osoba 
 

Zestaw 2 
Zupa 

Danie główne 
Deser 

Zimny bufet 
Cena 140 zł / osoba 

 
Zestaw 3 

Deska przekąsek 
Zupa 

Danie główne 
Deser 

Zimny bufet 
Cena 160 zł / osoba 

 
Zestaw 4 

Deska przekąsek 
Zupa 

Danie główne 
Deser 

Zimny bufet 
1 Ciepłe danie 

Cena 175 zł/osoba 
 

Menu dla dzieci: 
Dzieci do lat 12 płacą 75% ceny, podajemy połowę porcji wybranego menu  

 
Dodatkowo:   

Możliwość zamówienia słodkiego bufetu (wybór ciast) –  od 15 zł/ osobę. 
Możliwość zamówienia tortu – koszt od 100 zł/ kg. 

 

Minimalna wartość zamówienia: 1000 zł 
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