PRZYJĘCIE KOMUNIJNE
Eleganckie, urządzone zgodnie z obowiązującymi trendami wnętrza Arche Hotelu
Częstochowa, to idealna przestrzeń do organizacji przyjęć okolicznościowych –
wykwintnych bankietów, spotkań rodzinnych oraz zachwycających wesel. Dołożymy
wszelkich starań, aby było doskonale, abyście spełnili swe marzenia o idealnym
przyjęciu. Dopasujemy przestrzeń, pomożemy skomponować menu, dopracujemy
detale. Możecie czuć się pewnie powierzając nam organizację uroczystości, bowiem
tworzymy z pasją i zaangażowaniem, zaś nasze doświadczenie wykorzystamy przy
planowaniu najmniejszego szczegółu Waszego wyjątkowego przyjęcia.

www.hotelczestochowa.com/przyjecia
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MENU OKOLICZNOŚCIOWE
OBIAD
Zupa

Zimne przekąski podane w stołach
lub na bufecie
Śledzie podawane
w sosie z musztardy francuskiej
Ryba po grecku
Wybór mięs pieczonych
Pasztet domowy z buraczkami
marynowanymi w miodzie z octem balsamicznym
Terrina z golonki z czosnkiem i majerankiem
i musem chrzanowym
Sałatka ziemniaczana z karczochami
i wędzonym pstrągiem
Sałatka Cezar z dressingiem z anchois i kurczakiem
Tradycyjna sałatka jeżynowa

Rosół z wielu mięs, domowy makaron
serwowany w bulionówkach

Danie główne podane w półmiskach
Kurczak supreme/ sos maślany
Tradycyjna rolada wołowa , sos pieczeniowy
Polędwiczka wieprzowa z sosem kurkowym
Kluski śląskie, Pieczone młode ziemniaki
z ziołami
Mizeria, Colesław, Marchewka glazurowana
w miodzie i cytrusach

MENU DLA DZIECI - OBIAD

Wybór pieczywa i bułek
Masło smakowe

Rosołek z makaronem

Danie główne
Stripsy z kurczaka w płatkach kukurydzianych,
surówka wiosenna

Dania gorące
I danie podane po godzinie:
Medaliony wieprzowe w sosie grzybowym,
puree ziemniaczane , kapusta zasmażana

Deser dla dzieci
Gofry z owocami

Menu słodki bufet
Sernik
Szarlotka
Sezonowe owoce krojone

Pakiet napoi bezalkoholowych

II danie podane po godzinie:
Barszcz czerwony z mięsnym pasztecikiem

Danie gorące dla dzieci podane po południu
Paluszki rybne z frytkami i surówką z marchewki

Możliwe modyfikacje

Kawa i herbata
Woda w dzbankach
Soki owocowe w dzbankach

220 PLN za osobę
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Medaliony wieprzowe w sosie grzybowym,
puree ziemniaczane , kapusta zasmażana
18zł/porcja
Barszcze czerwony z mięsnym pasztecikiem
8zł/porcja

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA
Tort z cukierni Consonni o wybranym smaku
15zł/osoba
( porcja tortu liczona jest również dzieci)
Serwis ciast lub tortu
dostarczonych przez klienta
3zł/osoba (dotyczy również dzieci)

Alkohole i napoje
zamawiane wedle spożycia

Aby zapewnić Państwu komfort podczas
przyjęcia zapewniamy opieką Animatora
dla dzieci

Opieka obligatoryjna wynosi 150zł dla każdej
grupy komunijnej

Zestaw dodatkowych przekąsek
podanych w stół
35zł/osobę
Tatar z wołowiny
Łosoś Gravlax marynowany w burakach
i żubrówce
Carpaccio z pieczonych buraków z kozim serem
I rukolą

Bufet deserowy z cukierni Consonni
25zł/osobę
Ciasto Cappuccino
Deserki BlackBerry
Mini babeczki z truskawkami
Pop kule
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Hiszpańskie wino Cortez białe i czerwone
50zł/butelka
Wino Tenta Chardonany
65zł/butelka
Wino Tenta Pinot Noir
65zł/butelka
Wódka Wyborowa 0,5l
70zł/butelka
Wódka Finlandia 0,5l
80zł/butelka
Posecco podawane do tortu
65zł/butelka
Napoje gazowane Pesi,7-up, Mirinda 0,2l
6zł/szt.
Obsługa własnego alkoholu
20zł/osoba

Zakwaterowanie
pokój dwuosobowy ze śniadaniem
310zł
pokój jednoosobowy ze śniadaniem
270zł

ZAMÓWIENIE
Szanowni Państwo
Bardzo dziękujemy za zainteresowanie usługami Arche Hotel Częstochowa.
Z przyjemnością przedstawiam ofertę na organizację uroczystego przyjęcia.
Miło nam będzie gościć Państwa w tym ważnym dla Państwa dniu.

ZAMÓWIENIE
ZAŁĄCZNIK NR ………. DO UMOWY Z DNIA ……………..…….
PRZYJĘCIE ……………………………………………………….
LICZBA OSÓB DOROSŁYCH…………………………………….
LICZBA DZIECI DO LAT 3 ………………………………………...
LICZBA DZIECI OD 4 DO 12 LAT………………………………….
TERMIN……………………………………………………………
WYBRANA SALA…………………………………………………..

Mam nadzieję, że powyższa oferta spełnia Państwa oczekiwania
i będziemy mieli przyjemność gościć Państwa w Arche Hotel Częstochowa.
W przypadku pytań, pozostaję do dyspozycji.
Z poważaniem
Milena Szymańska
Specjalista ds. sprzedaży
Tel. 531 550 042
e-mail: m.szymanska@hotelczestochowa.com
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