
HOTEL META     

 dwa dania serwowane wieloporcjowo 

bufet przekąskowo-deserowy

tort komunijny 

eleganckie dekoracje stołów (świeczniki, serwetki)

pakiet napoi bezalkoholowych (kawa, herbata, woda

mineralna, soki owocowe, napoje gazowane)

 atrakcyjne ceny noclegów dla uczestników spotkania

 wszystkie świadczenia dla dzieci do lat 3 bezpłatne

dzieci 3 - 10 lat - 50% rabatu 

pokój zabaw dla dzieci 

bezpłatny parking

profesjonalna obsługa kelnerska

stała opieka specjalisty ds. organizacji przyjęć

okolicznościowych

Pierwsza	Komunia	to	wielkie
wydarzenie	zarówno	dla	dziecka,	

jak	i	jego	rodziny.

Białe Przyjęcia Komunijne organizujemy z dbałością 

o każdy detal. Państwu pozostawiamy wybór sposobu

organizacji tego wyjątkowego święta.

 Szczególną oprawę gwarantujemy zarówno podczas

przyjęć w formie brunchu, jak i w indywidualnych

Salach na wyłączność.

W	naszej	ofercie	znajdziecie	między	innymi:	

ul. Skośna 4, 43-370 Szczyrk

 +48 33 817 88 74

marketing@meta-hotel.pl

www.meta-hotel.pl

Na przyjęcia powyżej 50 uczestników - atrakcyjne RABATY!                                           Zadzwoń i zapytaj o wolne terminy! 

Przyjęcia z okazji I Komunii Świętej  

Polecamy	również	dodatkowo:	

czekoladowa fontanna

dekoracje ze świeżych kwiatów

animacje i zabawy pod okiem Animatora

oprawa muzyczna

lampiony z życzeniami

fotograf, kamerzysta
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PROPOZYCJA		I	-	105,00	zł/	os.

ul. Skośna 4, 43-370 Szczyrk

 +48 33 817 88 74

marketing@meta-hotel.pl

www.meta-hotel.pl

Na przyjęcia powyżej 50 uczestników - atrakcyjne RABATY!                                           Zadzwoń i zapytaj o wolne terminy! 

PRZYKŁADOWE MENU: 

Rosół z Kapłona Zagrodowego z makaronem

Pieczeń wieprzowa w sosie własnym

Schab panierowany z pieczarkami

Rolada z indyka nadziewana warzywami 

Zupa:  

Danie główne:

(podawane wieloporcjowo)

Ziemniaki gotowane

Kluski śląskie 

Bukiet jarzyn gotowanych 

Sałatka z kapusty pekińskiej 

Sałatka z czerwonej kapusty 

Tort śmietanowy z owocami 

Kawa/ herbata 

Dodatki skrobiowe:

Surówki: 

Deser: 

Rolada z szynki z masłem chrzanowym

Śledziki w śmietanie/ oleju 

Pasztet swojski z sosem żurawinowym

Tymbaliki drobiowe

Pólmisek wędlin połączony serem

Sałatka jarzynowa

Pieczywo, masło 

Zimny bufet:
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Na przyjęcia powyżej 50 uczestników - atrakcyjne RABATY!                                           Zadzwoń i zapytaj o wolne terminy! 

Deska serów żółtych i pleśniowych z winogronami

Deska pieczonych mięs i wędlin 

Rostbef w rozmarynie 

Sałatka grecka z oliwkami i serem feta 

Pieczywo, masło 

Dodatki ( pikle, marynaty, ogórki, sosy) 

Zimny bufet:

( 3 rodzaje mięs + swojskie wędliny)

Ziemniaki gotowane

Talarki smażone

Kluski śląskie 

Surówka z kapusty białej

Surówka z marchwi z brzoskwinią

Sałatka wiosenna

Sałatka z czerwonej kapusty 

Tort śmietanowy z owocami 

Kawa/ herbata 

Ciasta domowego wypieku ( w stoły)

Owoce sezonowe ( w stoły)

Dodatki skrobiowe:

Surówki: 

Deser: 

PROPOZYCJA		II		-	125,00	zł/	os.

Rosół z Kapłona Zagrodowego z makaronem

Polędwiczki wieprzowe z sosem borowikowym

Schab panierowany z kością

Roladki z indyka nadziewane warzywami,

pieczarkami i oscypkiem w sosie własnym

Zupa:  

Danie główne:

(podawane wieloporcjowo)

ul. Skośna 4, 43-370 Szczyrk

 +48 33 817 88 74

marketing@meta-hotel.pl

www.meta-hotel.pl

PRZYKŁADOWE MENU: 
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Ziemniaki gotowane

Ziemniaki opiekane w ziołach 

Frytki, Kluski śląskie 

Surówka z selera z rodzynkami

Mizeria 

Mix zielonych sałat z sosem Dijon 

Buraczki z chrzanem 

Warzywa gotowane na parze

Tort śmietanowy z owocami 

Kawa/ herbata 

Ciasta domowego wypieku ( w stoły)

Owoce sezonowe ( w stoły)

Dodatki skrobiowe:

Surówki: 

Deser: 

PROPOZYCJA		III	-	145,00	zł/	os.

Rośół z Kapłona Zagrodowego 

Krem ze świeżych pomidorów bazylią  

Pieczeń cielęca w sosie własnym

Drobiowa sakiewka z pieczarkami

Eskalopki wieprzowe

Zupa:  

lub 

Danie główne:

(podawane wieloporcjowo)

ul. Skośna 4, 43-370 Szczyrk

 +48 33 817 88 74

marketing@meta-hotel.pl

www.meta-hotel.pl

Na przyjęcia powyżej 50 uczestników - atrakcyjne RABATY!                                           Zadzwoń i zapytaj o wolne terminy! 

PRZYKŁADOWE MENU: 

Deska serów żółtych i pleśniowych z winogronami

Deska pieczonych mięs i wędlin

Pasztet swojski z sosem żurawinowym

Tartinki z pastami serowymi 

Różyczki z łososia wędzonego z sosem koperkowym 

Sałatka Grecka z oliwkami i serem fetą

Tradycyjna Sałatka Jarzynowa lub Sałatka Hawajska

Pieczywo, masło 

Dodatki ( pikle, marynaty, ogórki, sosy)

Zimny bufet:

( 4 rodzaje mięs + swojskie wędliny)
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Na przyjęcia powyżej 50 uczestników - atrakcyjne RABATY!                                           Zadzwoń i zapytaj o wolne terminy! 

PROPOZYCJA	CIEPŁYCH	KOLACJI:

Szaszłyk wieprzowy serwowany z risotto

warzywnym oraz sałatką wiosenną - 25,00 zł/ os.

ul. Skośna 4, 43-370 Szczyrk

 +48 33 817 88 74

marketing@meta-hotel.pl

www.meta-hotel.pl

PRZYKŁADOWE MENU: 

Polędwiczka wieprzowa w sosie borowikowym

podawana z kluseczkami borowikowym z

kluseczkami gnocchi  i surówką z kapusty

pekińskiej - 29,00 zł/ os.

Schab po myśliwsku z ziemniakami pieczonymi

w ziołach i surówką z kapusty czerwonej -

25,00 zł/ os. 

Gulasz węgierski z kluseczkami kładzionymi 

i ogórkiem kiszonym   - 25,00 zł/ os. 

Barszcz czerwony z krokietem - 18,00 zł/ os. 

Woda niegazowana z cytryną, 

Soki owocowe, 

Napoje gazowane 0,5l, 

Kawa, herbata

     40,00 zł/ os. 

PAKIET	NAPOI
BEZALKOHOLOWYCH	-	5	H:	


