
 
KOMUNIA 

PAKIET SILVER (3h) 
Cena 250 zł/os. 

Dzieci 4-10 lat 50% ceny 

 

 

 

 

 

Na miły początek (1 pozycja do wyboru) 

Płatki pieczonego rostbefu podane na rucoli z dressingiem miodowo-musztardowym 

Mus warzywny w omlecie szpinakowym, szparagi dolnośląskie, rukola, grzanka ziołowa – VEG 

Zupy (1 pozycja do wyboru) 

Bulion drobiowy z domowym makaronem 

Krem pomidorowy z pesto ze świeżego szpinaku 

Dania Główne (3 pozycje do wyboru-serwowane na półmiskach) 

Polędwiczki wieprzowe sous vide w sosie grzybowym 

Tradycyjny kotlet schabowy, kapusta zasmażana z kminkiem 

 Gęsina confit, czerwona kapusta z żurawiną i jabłkiem 

Smażona miruna w sosie cytrynowo-kaparowym 

Dodatki 

ziemniaki gotowane z koperkiem, ryż z warzywami, kluski śląskie własnej produkcji, wybór surówek  

(marchewka, buraczki, kapusta biała) 

Desery z pałacowej cukierni (2 pozycje do wyboru) 

Mini Beza z owocami sezonowymi, Sernik, Szarlotka 

Napoje bez ograniczeń: Kawa, wybór herbat, woda z miętą i cytryną, sok 100% 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom dla dzieci proponujemy: 

Bulion drobiowy z domowym makaronem 

Fileciki z kurczaka w chrupiącej panierce lub paluszki rybne, frytki, sos do frytek oraz wybraną surówkę 

 
 



KOMUNIA 
PAKIET GOLD (5h) 

Cena 290 zł/os. 
Dzieci 4-10 lat 50% ceny 

 

Na miły początek (1 pozycja do wyboru) 

Płatki pieczonego rostbefu podane na rucoli z dressingiem miodowo-musztardowym 

Mus warzywny w omlecie szpinakowym, szparagi dolnośląskie, rukola, grzanka ziołowa – VEG 

Zupy (1 pozycja do wyboru) 

Bulion drobiowy z domowym makaronem 
Krem pomidorowy z pesto ze świeżego szpinaku 

Rosół z filetem z kaczki i warzywami 

Dania Główne (3 pozycje do wyboru-dania serwowane na półmiskach) 

Polędwiczki wieprzowe sous vide w sosie borowikowym 
Tradycyjny kotlet schabowy 

Cielęcina duszona, sos z kurkami 
Faszerowany filet z indyka ze szpinakiem i suszonymi pomidorami 

Confitowany filet z kaczki lub pieczone udo z kaczki 
Tradycyjne zrazy wołowe, sos myśliwski 

Smażony filet z suma, sałata z fasolą szparagową

Dodatki 

ziemniaki gotowane z koperkiem, ryż z warzywami, kluski śląskie własnej produkcji, wybór surówek  

(marchewka, buraczki, kapusta biała) 

Desery z pałacowej cukierni (2 pozycje do wyboru) 

Mini Beza z owocami sezonowymi, Sernik, Szarlotka 

Zimny bufet: 

Wybór mięs pieczonych i faszerowanych 
Wędliny staropolskie 

Sery regionalne, winogrona 
Tradycyjna sałatka jarzynowa 

Pomidory z mozzarellą i świeżą bazylią, oliwa z oliwek pierwszego tłoczenia 
Wybór świeżych warzyw z pałacowego ogródka oraz pikle własnej roboty 

Pieczywo, masło 

Napoje bez ograniczeń: Kawa, wybór herbat, woda z miętą i cytryną, sok 100% 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom dla dzieci proponujemy: 
 

Bulion drobiowy z domowym makaronem 
Fileciki z kurczaka w chrupiącej panierce lub paluszki rybne, frytki, sos do frytek oraz wybraną surówkę 

 
 



KOMUNIA 

PAKIET PLATINUM (7h) 

Cena 340 zł/os. 
Dzieci 4-10 lat 50% ceny 

Na miły początek (1 pozycja do wyboru) 

Płatki pieczonego rostbefu podane na rucoli z dressingiem miodowo-musztardowym 

Mus warzywny w omlecie szpinakowym, szparagi dolnośląskie, rukola, grzanka ziołowa – VEG 

Zupy (1 pozycja do wyboru) 

Bulion drobiowy z domowym makaronem 
Krem ze świeżych dolnośląskich szparagów, chipsy z cukinii, oliwa truflowa 

Consomme z filetem z kaczki i warzywami 

Dania Głowne (3 pozycje do wyboru) 

Polędwiczki wieprzowe sous vide w sosie borowikowym 
Cielęcina duszona, sos z kurkami 

Gęsina confit, czerwona kapusta z żurawiną i jabłkiem 
Królik w sosie śmietanowym z białym winem 

Confitowany filet z kaczki lub pieczone udo z kaczki 
Tradycyjne zrazy wołowe, sos myśliwski 
Pieczeń wołowa, sos z czerwonym porto 

Pieczony filet z łososia w soli himalajskiej 

Dodatki 

ziemniaki gotowane z koperkiem, ryż z warzywami, kluski śląskie własnej produkcji, wybór surówek  

(marchewka, buraczki, kapusta biała) 

Desery z pałacowej cukierni 

Mini Beza z owocami sezonowymi 
Sernik 

Szarlotka 
Patera owoców sezonowych i filetowanych 

Zimny bufet 

Wybór mięs pieczonych i faszerowanych,  
Wędliny staropolskie 

Sery regionalne, winogrona 
Tradycyjna sałatka jarzynowa 

Filet z kaczki na sałatce z pomarańczami i mango 

Pomidory z mozzarellą i świeżą bazylią, oliwa z oliwek 
pierwszego tłoczenia 

Wybór świeżych warzyw z pałacowego ogródka oraz 
pikle naszej roboty 

Pieczywo, masło 

Ciepły bufet (1 pozycja do wyboru) 

Barszcz na zakwasie z krokietem (kapusta z grzybami) Boeuf Strogonoff z wołowiny

Napoje bez ograniczeń: Kawa, wybór herbat, woda z miętą i cytryną, sok 100% 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom dla dzieci proponujemy: 

Bulion drobiowy z domowym makaronem 
Fileciki z kurczaka w chrupiącej panierce lub paluszki rybne, frytki, sos do frytek oraz wybraną surówkę 


