
to bardzo ważny dzień w życiu dziecka,
ale również niezwykle pracowity czas dla Rodziców.
Dlatego zadbamy o najdrobniejszy szczegół przyjęcia,
tak aby pozostało długo w pamięci Państwa oraz Gości.

Z przyjemnością przygotujemy uroczystą oprawę,
obsługę kelnerską oraz menu dopasowane
do Państwa preferencji.

Zapraszamy do skontaktowania się z Hotelem w celu omówienia szczegółów oferty

Tel. 85 678 25 00, bialystok@golebiewski.pl

Pierwsza
Komunia

Święta



100,00 zł/osobaMenu II

Pasztet z królika z sosem tatarskim na liściu sałaty
Zupa parmentier lub rosół z makaronem - do wyboru
Schab z kostką z rusztu, puree ziemniaczano - musztardowe, kalafior, surówka
Szarlotka na ciepło z gałką lodów
Tort śmietanowo - jogurtowy
Sok 500 ml
Napój gazowany 1 but. / os.
Woda z cytryną i miętą
Kawa, herbata

Sałatka szefa z grillowaną piersią kurczaka z kuleczkami serowymi i sosem vinegrett
Zupa parmentier lub rosół z makaronem - do wyboru
Schab grillowany zapiekany z pomidorem i cukinią z serem, puree ziemniaczane
surówka z białej kapusty z koperkiem
Ciasto
Tort śmietanowo - jogurtowy
Sok owocowy 750 ml
Napój gazowany 1 but. / os.
Woda z cytryną i miętą
Kawa, herbata

95,00 zł/osobaMenu I
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Komunia Święta



155,00 zł/osobaMenu IV

Łosoś wędzony podany na sałatce z ogórka świeżego
Kołduny w bulionie
Polędwiczki wieprzowe z pomidorami suszonymi w sosie grzybowym,
ziemniaki owinięte plastrami bekonu, surówka z młodej kapusty
Sandacz faszerowany pistacjami
Galantyna z kurczaka nadziewana pieczarkami
Sałatka warzywna z grillowaną piersią kurczaka grzankami i sosem z vinegrett

Napój gazowany
Woda  z cytryną i miętą

Bukiet sałat z grillowaną piersią z kurczaka i tostami

Krem z borowików
Eskalopki wieprzowe z prawdziwkami, ziemniaki z wody, surówka
z białej kapusty
Łosoś pieczony w panierce orzechowej z sosem cytrynowym,
w duecie dzikiego ryżu  ze szparagami i pomidorami

Kaczka w galarecie
Terrina z owoców morza i glonów morskich
Pasztet z indyka z oliwkami i pistacjami w asyście wędzonego boczku
Sałatka Grecka
Polędwica marynowana na toście z bukietem sałat

Ciasto
Tort komunijny
Sok owocowy 750 ml
Napoje gazowane 3 but.
Woda z cytryną i miętą

Lody z owocami
Tort
Sok owocowy 750 ml

1 but. / os.

Kawa, herbata

Kawa, herbata

Dania gorące serwowane przez kelnerów:

Przekąski zimne w formie półmisków na stole:

Desery, napoje w formie bufetu:

115,00 zł/osobaMenu III
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