Komunia Święta
PRZYJĘCIA KOMUNIJNE W RESTAURACJI PATIO 2021

Poznajmy się bliżej!
Wyjątkowe wydarzenia wymagają szczególnej oprawy.
Zapraszamy serdecznie do organizacji przyjęcia
z okazji I Komunii Świętej w Restauracji Patio,
zlokalizowanej w samym sercu Wrocławia, przy ul. Kiełbaśniczej 24-25.

Restauracja Patio to kameralne, eleganckie wnętrze oraz
wyśmienita kuchnia autorstwa Szefa Kuchni, Wiktora Moczka.
Zapraszamy do organizacji przyjęć komunijnych do 40-42 osób.
Sprawimy, że to ważne wydarzenie będzie dla Państwa
przyjemnym i radosnym spotkaniem rodzinnym,
niezmąconym pracochłonnymi przygotowaniami.

Na kolejnych stronach znajdą Państwo trzy warianty menu
przygotowane na tę wyjątkową okoliczność.
Każdą z naszych propozycji z przyjemnością dopasujemy
indywidualnie do Państwa preferencji. Zapraszamy do kontaktu!

Menu komunijne

MENU SERWOWANE
NAPOJE

160 PLN / os
20 PLN / os

Menu skomponowane na spotkanie trwajace 5 godzin.
PRZYSTAWKA

Carpaccio z wędzonego łososia serwowane z salsą
z avocado i czerwonej cebuli oraz sosem mango
ZUPA

Krem z białych warzyw
z pudrem z czarnuszki i wiosennymi kiełkami
DANIA CIEPŁE SERWOWANE NA PÓŁMISKACH
~ miesiwo 1,5 porcji na os / ok. 200-220 g ; dodatki 150 g/os ~

Pieczona pierś z kaczki sous-vide z sosem wiśniowo-winnym
Roladki cielęce faszerowane kurkami w sosie koperkowym
Grillowany let z łososia na zielonych szparagach w sosie rakowym
Młode ziemniaki z koperkiem, ziemniaki pieczone w ziołach, kluski śląskie z okrasą
Róże kalaora w sosie z czosnkiem niedźwiedzim
Bukiet surówek: z białej kapusty, z marchwi i selera, mizeria
Sałatka grecka z fetą i czarnymi oliwkami
SŁODKI FINAŁ

Tarta z musem czekoladowym serwowana z sorbetem truskawkowym
NAPOJE
- bez limitu -

Soki owocowe
Woda mineralna: gazowana / niegazowana
Kawa i herbata

Dzieci na przyjęciu
CENNIK DLA DZIECI
Dzieci do 2 roku życia – gratis
Dzieci 3-7 lat (menu I, II lub III) – 50% ceny / 0,5 porcji dla dorosłych
Dzieci od 8 lat – płatne 100%

Dla najmłodszych Gości zespół naszych kucharzy
z przyjemnością przygotuje dedykowane menu obiadowe.

MENU DLA DZIECI - 60 pln
Sałatka Caprese z pomidorami, mozzarellą i truskawkami
Tradycyjny polski rosół domowy z makaronem
Panierowane leciki z kurczaka
Frytki lub młode ziemniaczki - do wyboru
Bukiet surówek
Deser - lody z owocami
Napoje - sok i woda

W hotelowym patio na naszych najmłodszych Gości czeka również
ekran multimedialny z grami i zabawami, a także
książeczki i kolorowanki.

Dodatkowe zamówienia
Zachęcamy do rozszerzenia obiadu komunijnego o zimne przekąski.
To idealne rozwiązanie w przypadku dłuższych spotkań rodzinnych.
Przekąski serwujemy na życzenie na początku spotkania lub po deserze.
ZESTAW ZIMNYCH PRZEKĄSEK - 40 pln / os

Półmisek antipasti i serów garnirowanych owocami i orzechami
Sałatka grecka z fetą i oliwkami
Sałatka winiarzy z serem pleśniowym, winogronami i orzechami włoskimi
Do wyboru: crostini z tatarem ze śledzia z korniszonami, kaparami i dymką /
crostini z tatarem wołowym z korniszonami, kaparami i dymką
Pikle - ogóreczki konserwowe, marynowane pieczarki,
papryki faszerowane, cebulka
Wybór pieczywa
Masło

DANIA NA CIEPŁO

Przy dłuższych spotkaniach zachęcamy również do zamówienia
dodatkowego dania serwowanego na ciepło, w trakcie przyjęcia.
Klasyczny barszcz czerwony z pasztecikiem z ciasta francuskiego - 12 pln
Żeberka na duszonej młodej kapuście z ziemniakami - 16 pln
Boeuf Strogonow serwowany z pieczywem - 16 pln

Aranżacja sali / Tort i alkohole
CENA WSZYSTKICH ZESTAWÓW MENU UWZGLĘDNIA

Uroczyste nakrycie stołu (białe obrusy, serwetki, świece)
Biały pokrowiec na krzesło komunijne
Dekoracja kwiatowa
Eleganckie menu
Dedykowane menu

DODATKOWE ELEMENTY ARANŻACYJNE ZA OPŁATĄ
~ ceny ustalane indywidualnie ~

Białe pokrowce na krzesła dla wszystkich Gości
Aranżacja kwiatowa wg indywidualnych ustaleń
Eleganckie winietki

TORT & ALKOHOLE

Tort - możliwość przyniesienia tortu z cukierni, za okazaniem paragonu - 7 pln / osoba
Kieliszek wina / kieliszek wina musującego - od 12 pln
Wina butelkowe - od 60 pln
Własny alkohol - 25 pln / osoba

JUŻ DZIŚ ZAREZERWUJ TERMIN SWOJEJ KOMUNII
Serdecznie zapraszamy do kontaktu i rezerwacji
terminu Państwa przyjęcia z okazji I Komunii Świętej:
Dział marketingu i sprzedaży
e-mail: andzelika.dzikowska@hotelpatio.pl
tel. 71 37 50 453 / 661 297 050

POSZUKUJESZ NOCLEGU DLA SWOICH GOŚCI?
Zapraszamy do rezerwacji noclegów w Hotelu Patio ***.
Do dyspozycji Gości oddajemy 50 komfortowych,
eleganckich pokoi. Szczegóły: www.hotelpatio.pl.

Wszystkie ceny podane w ofercie są cenami brutto.
WIĘCEJ NA: WWW.RESTAURACJAPATIO.EU|WWW.HOTELPATIO.PL

