
PRZYJĘCIA
KOMUNIJNE

W PAŁACU CHOJNATA

Pierwsza Komunia Święta
Pierwsza Komunia Święta to przede wszystkim święto 
Dziecka jak i całej jego najbliższej Rodziny. Przyjęcie 
komunijne wymaga wcześniejszego przygotowania, 
zaplanowania całego dnia i uzgodnienia kolejności 
wydarzeń. W Pałacu Chojnata zarezerwują Państwo na 
tę Uroczystość sale pałacowe na wyłączność.

Propozycja Szefa Kuchni
DANIA SERWOWANE

ZUPA 
Złocisty rosół z domowym makaronem
i szczyptą świeżej pietruszki

DANIE GŁÓWNE  serwowane na półmiskach
Kon�towana kaczka z sosem wiśniowym
De volaille z masłem 
Bitka wieprzowa w sosie myśliwskim
Młode ziemniaki z masłem i świeżymi ziołami 
Puszyste kluseczki 
Bukiet trzech surówek

DANIE GORĄCE serwowane o wskazanej godzinie
Strudel grzybowy podawany na sosie szpinakowym 
Barszcz czerwony z krokietem mięsnym

MENU DZIECIĘCE
Domowy rosół z makaronem 
Panierowane polędwiczki z kurczaka
z frytkami i marchewką baby

PRZEKĄSKI ZIMNE
Plater mięs i wędlin z pałacowej wędzarni 
Schab po warszawsku pod delikatną galaretką
Stripsy z kurczaka z sosem czosnkowym
Placuszki z cukinii z delikatnym serowym
musem i wędzonym łososiem
Sałatka Cezar z kurczakiem
Sałatka brokułowa z jajkiem i sosem czosnkowym
Sałata ze szpinakiem, kozim serem i dressingiem
malinowym
Plater świeżych warzyw 
Pieczywo/masło

SŁODKI STÓŁ 
Wybór deserów i ciast z pałacowej cukierni (4 rodzaje)
Filetowane owoce sezonowe

PAKIET NAPOJÓW  do 4 godzin
BEZALKOHOLOWYCH
Napoje gazowane: Pepsi, Mirinda, 7up, 
Woda mineralna
Domowa lemoniada
Napoje gorące: kawa i herbata
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Szczegóły oferty
Dzieci w wieku 5-12 lat obowiązuje zniżka 50%
od ceny podstawowej

Dzieci w wieku do lat 4 uczestniczą w przyjęciu 
bezpłatnie

Oferta obowiązuje dla przyjęć komunijnych liczących 
minimum 20 osób dorosłych

Zapewniamy
Dekoracje kwiatowe na stole
Bezpłatny parking zewnętrzny dla gości
Obsługę kelnerską

Warunki rezerwacji
Warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest podpisanie 
umowy oraz wpłacenie zadatku w wysokości 30%  
określonej w umowie wartości zamówienia w termi-
nie 5 dni od jej podpisania przez obydwie strony.

Notatki

Dodatkowe usługi
wyceniane indywidualnie
Dekoracja sali
Animacje dziecięce

Tort na zamówienie (cena tortu w zależności od 
dekoracji - od 130,00 PLN/kg)

Opłata za wniesienie i wyserwowanie własnego
tortu 100 PLN

Fontanna czekoladowa z dodatkami
(owoce �letowane, rurki, mini bezy, pianki)
 
Nocleg dla gości komunijnych w specjalnej cenie
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