Komunie 2020
Proponujemy Państwu organizację przyjęcia komunijnego w jednej z dwóch sal Hotelu Złote Dęby –
restauracyjnej lub balowej. Istnieje również możliwość zorganizowania przyjęcia plenerowego pod
jednym z dwóch ogrzewanych namiotów mogących pomieścić grupę do 40 lub 50 osób. Na terenie
Hotelu znajduje się obszerny parking oraz ogród dla Gości. Dla dzieci przygotowaliśmy atrakcyjną ofertę
animacji.
Harmonogram kulinarny przyjęcia składa się z obiadu złożonego z dwóch zup do wyboru dla Gości, dania
głównego z dodatkami oraz deseru. W trakcie przyjęcia dostępnych będzie sześć różnych dań zimnych
serwowanych na stół biesiadny. Dodatkowo przygotujemy słodki stół szwedzki z kawą, herbatą, ciastami i
owocami. Proponujemy napoje zimne gazowane, soki owocowe oraz wodę w nielimitowanych ilościach w
trakcie trwania przyjęcia. Jako miły akcent na zakończenie przyjęcia proponujemy gorącą przekąskę.

Propozycje menu
Menu I
Tradycyjny rosół z makaronem
Zupa serowa z grzankami i szczypiorkiem
Grillowane polędwiczki wieprzowe w sosie francuskim z tortillą ziemniaczaną i sałatą ze świeżych warzyw
z pestkami
Cytrynowa panna cotta z musem mango
Zupa tajska z kurczakiem i warzywami orientalnymi
Menu II
Tradycyjny rosół z makaronem
Krem z zielonego groszku
Kacze udo podane z sosem żurawinowym, kolorowymi kopytkami oraz burakami z kolendrą i sezamem
Mus z mlecznej czekolady z wiśniami i płatkami migdałów
Żurek z chrupiącą bułeczką
Menu dla dzieci
Rosół z kluseczkami
Polędwiczki z kurczaka w panierce panko podane z kuleczkami ziemniaczanymi i surówką z marchewki
Dania zimne
Deski pieczonych mięs oraz wędlin podawane z piklami i chrzanem
Roladki z wędzonego łososia nadziewanego serkiem kawiorowym
Schab z musem chrzanowym
Rolls’y z sosem musztardowym
Carpaccio z buraka z fetą i rukolą
Sałatka krabowa
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Stół szwedzki
Ciasta kruche i kremowe
Owoce sezonowe
Napoje zimne (coca-cola, sprite, fanta, sok jabłkowy, grejpfrutowy, pomarańczowy, woda z miętą i
cytryną)
Wybór herbat i kaw z dodatkami
Strojenia
W ramach organizacji przyjęcia zapewniamy indywidualną obsługę, wystrój stołu (tkaniny, świece, żywe
kwiaty, bluszcze) wraz z pokrowcami na krzesła.
Dla Gościa honorowego przygotujemy wyróżnione miejsce przy stole.

Tort okolicznościowy
Tort możecie Państwo zamówić w hotelu lub dostarczyć we własnym zakresie. Proponowane przez nas
torty mają kształt księgi, prostokąta lub koła i składają się z biszkoptu, bitej śmietany oraz warstwy
owoców – malin, jagód, borówek lub truskawek.

Atrakcje kulinarne dla dzieci
W hotelowym grill-barze dostępne będą pizza i wata cukrowa dla dzieci bez dodatkowych opłat.
Animacje dla dzieci
W terminach uroczystości komunijnych w ramach organizowanych dla dzieci zabaw dostępne będą:








Opieka wystylizowanych animatorów
Zjeżdżalnia skocznia
Zamek dmuchany
Stoiska plastyczne (malowanie buziek)
Bańki mydlane
Baloniki do modelowania
Kącik plastyczny

Informacje dodatkowe
Istnieje możliwość zamówienia napojów alkoholowych podczas przyjęcia
Pokrowce na krzesła nie dotyczą przyjęć odbywających się w sali restauracyjnej
Oferta dotyczy przyjęć trwających do 6 godzin
W sali balowej odbywa się jednocześnie do czterech przyjęć
W ogrodzie hotelu odbywa się jednocześnie do dwóch przyjęć plenerowych (pod namiotami).
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Rezerwacja
Informację na temat szczegółów rezerwacji uzyskacie Państwo dzwoniąc pod poniższy numer telefonu
lub kontaktując się poprzez e-mail.
+48 602 442 465
biuro@zlotedeby.pl
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