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Bobrowa Dolina to doskonały wybór 
na organizację przyjęcia komunijnego. 
Smaczne menu, kameralna atmosfera,

sielskie widoki, bezpieczny ogród
udostępniony nie tylko dla najmłodszych.

 

Menu dla dorosłych w cenie 175 zł
 

Zupa (proszę o wybranie 1 pozycji)
Rosół drobiowy z makaronem

Krem z pomidorów z pesto bazyliowym i grzankami
 

Danie główne:
Rolada wieprzowo - drobiowa owinięta boczkiem/ sos lazurowy/ 

kopytka batatowe / zielone sałaty
 

Deser: Lody w pucharku z polewą
 

Przekąski:
Wędliny z naszej wędzarni: schab, szynka, boczek, karkówka 

Swojskie rolady
Pasztet szefowej kuchni z sosem żurawinowym

Rolada szpinakowa z łososiem
Sałatka z pieczoną kaczą piersią, orzechami włoskimi, żurawiną 

i sosem pomarańczowym 
Sałatka z selerem naciowym, kurczakiem i winogronami

Caprese na roszponce 
Carpaccio z buraka z kozim serem, malinami,  balsamico 

i młotkowanym pieprzem
Wybór warzyw sezonowych

Pieczywo mieszane 

 

Menu dla dzieci: od 3 do 12 lat 90 zł / do 3 lat 35 zł
 

Zupa: Rosół z makaronem
 

Danie główne: Chrupiące nuggetsy z kurczaka/ frytki / mizeria
 

Deser:  Lody w pucharku z polewą



Dodatkowo do menu:
 

danie serwowane półmiskowo 30 zł/os.: 
Pieczone żeberka, pierś z kurczaka faszerowana mozarellą, 

ziemniaki opiekane, coleslaw
 

 Tatar wołowy – 18 zł/os. (80g/os.)
 

W cenie uroczystości zapewniamy:
 

Napoje bez limitu:  soki owocowe, woda z cytryną, kawa, wybór herbat.

Owoce sezonowe (filetowane oraz w całości).

Bufet deserowy (ciasta krojone – minimum 3 rodzaje, 100g/os.).

(Ciasta, owoce w przypadku przyjęć odbywających się na wspólnej sali podane

na indywidulanych stołach.)

Dekorację stołów: świeże kwiaty, serwetki, białe pokrowce na wszystkie krzesła.

Profesjonalnych animatorów, którzy zapewnią moc atrakcji

 najmłodszym gościom.

Bezpłatny, duży parking.

 
Rezerwacje:

Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 500 zł
(przelewem, kartą lub gotówką) pozostała część płatna w dniu

przyjęcia. W przypadku rezygnacji z  przyjęcia zadatek nie podlega
zwrotowi.



Minimalna liczba Gości 10 osób.

Istnieje możliwość zarezerwowania sal na wyłączność (minimalna

liczba osób: Restauracja 30, Weselna 90, Balowa 120, Restauracja

25, Kominkowa 20, Klubowa 30 )

Możliwość korzystania z własnych alkoholi bez opłaty „korkowej”.

Możliwość wniesienia własnego tortu (dostarczony w dniu

przyjęcia, wymagany: paragon/  /oświadczenie/ świadectwo

jakości).

Czas trwania przyjęcia do 5 godzin. Każda następna godzina

płatna 150 zł/h, nie dłużej niż do godziny 20.00

Ostateczną liczba Gości za którą należy zapłacić proszę zgłosić 7

dni przed terminem przyjęcia.

Pojemniki do zapakowania pozostałego jedzenia po przyjęciu 2

zł/szt. lub dostarczone we własnym zakresie.

Nie wyrażamy zgody na wnoszenie własnej żywności (w tym ciast,

owoców, napojów) oprócz wyżej wymienionego tortu.

 
Informacje dodatkowe


