OFERTA NA PRZYJĘCIA PIERWSZOKUMUNIJNE w 2020 ROKU
Uroczystość Pierwszej Komunii to jeden z najważniejszych i najwspanialszych dni w życiu dziecka. Wzbogacona o
niezapomniane przyjęcie w Hotelu Ventus Natural & Medical Spa**** z pewnością na długo zapisze się w pamięci
zarówno dziecka, rodziców jak i gości.

Zapewniamy:
Bogate i zróżnicowane menu składające się z kilku dań gorących, serwowanych na półmiskach
Bufet kawowy
Przekąski zimne zgodnie z wybranym menu- podawane po obiedzie
Dekorację stołów
Profesjonalną obsługę kelnerską
Klimatyzowaną salę
Parking
Korzystanie z zewnętrznego placu zabaw
Rezerwacja sali do 5 godzin w cenie menu

PROPONOWANE MENU:

ZESTAW I – 119 zł/osoba
DANIA CIEPŁE:

ZESTAW II – 139 ZŁ/OSOBA

Rosół z makaronem
Kotlety mielone z cebulka
Fileciki z kurczaka w panierce
Ziemniaki z koperkiem
Buraczki z cebulą
Mizeria ze szczypiorkiem

DANIA CIEPŁE:

DESER:
Lody z owocami
Kawa, herbata
Sok – 0,25 l/osobę
Woda z cytryną – Bez ograniczeń

Rosół z makaronem
Zrazy ze schabu z warzywami
De volaille z masłem i pietruszką
Fileciki z kurczaka w panierce
Ziemniaki pieczone
Kluski śląskie
Mizeria ze szczypiorkiem
Buraczki z cebulą
DANIA ZIMNE:
Półmisek wędlin i mięs pieczonych
Sałaty z avocado i mozzarellą

Pieczywo
DESER:
Lody z owocami
Kawa, herbata

Sok – 0,25L/osobę
Woda z cytryną – Bez ograniczeń

ZESTAW III - 159 zł/osoba
DANIA CIEPŁE:
Rosół z makaronem
Grillowany filet z kurczaka w sosie ziołowym
Polędwiczka w sosie kurkowym
Fileciki z kurczaka w panierce
Pieczone ziemniaczki
Kluski śląskie
Mizeria ze szczypiorkiem
Buraczki z cebulą
DANIA ZIMNE:
Półmisek mięs własnego wyrobu
Wybór pasztetów domowych z żurawiną
Sałatka z rucoli, avocado i winogron
Sałatka Cezar z kurczakiem i anchois
Pieczywo
DESER:
Lody z owocami
Kawa, herbata
Sok – 0,25L/osobę
Woda z cytryną – Bez ograniczeń

DODATKOWO OFERUJEMY:
Małą fontannę czekoladową – 450 zł/do 10 osób
Dużą fontannę czekoladową- 900 zł/do 20 osób
Paterę z owocami- 15 zł/os/120g
Wybór ciast domowych -15 zł/os/120g
Dzieci do lat 3 – bezpłatnie ( bez świadczeń i miejsc przy stole)
Dziecko od 3 do 10 lat -50% ceny pakietu
Możliwość skomponowania własnego menu- wycena indywidualna
Do restauracji można dostarczyć we własnym zakresie wyłącznie : 1 tort okolicznościowy,1 sękacza i ryby
wędzone – Wymagane przedstawienie dowodu zakupu *( faktura lub paragon) oraz podpisanie oświadczenia o
zwolnieniu z odpowiedzialności.
Restauracja nie zezwala na wnoszenie innego jedzenia , napojów i alkoholi.
KONTAKT:
Hotel Ventus Natural & Medical SPA****
Promenada Zdrojowa 12, 19-500 Gołdap
tel. kom.: +48 505024822

