
 

 

 

 

 

 

                                                                                   

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opcja serwowana: 

1. Zupa + II danie + kawa, herbata, woda, soki - 110 PLN/os. 

2. Zupa + II danie + kawa, herbata, woda, soki + zima płyta + sałatka - 160 PLN/os. 

3. Zupa + II danie + kawa, herbata, woda, soki + zimna płyta + sałatka + dodatkowe danie ciepłe - 180 PLN/os. 

 

Wszyscy Goście jedzą to samo:  

zupa (1), mięso (1), dodatek (1), surówka (1), zimna płyta (zestaw), sałatka (1), dodatkowe danie ciepłe (1). 

Opcja serwowana dot. pozycji: zupa, II danie, dodatkowe danie ciepłe. 

 

Opcja  na półmiskach: 

1. Zupa + II danie +  kawa, herbata, woda, soki -  150 PLN/os. 

2. Zupa + II danie +  kawa, herbata, woda, soki + zimna płyta + sałatka - 230 PLN/os. 

3. Zupa + II danie +  kawa, herbata, woda, soki + zimna płyta + sałatka + dodatkowe danie ciepłe - 260 PLN/os. 

 

Pozycje do wyboru:  

[zupa (1), mięsa (2), dodatki (2), surówki (2) - podział 50:50; 1,5 porcji na osobę], zimna płyta (zestaw), sałatka (2), 

dodatkowe danie ciepłe (1). 

 

Cena pakietu obejmuje: 

Uroczysty obiad komunijny serwowany zgodnie z wybraną opcją. 

50% zniżki na menu dla dzieci do 6 lat. Dzieci 0-3 lata posiłek bezpłatny. 

Aranżację sali, która obejmuje białe obrusy, serwetki, świece. 

Bezpłatne miejsce postojowe podczas imprezy  

(ilość miejsc ograniczona). 

Wynajem sali oraz obsługa kelnerska przyjęcia: 

zestaw 1: do 3h | zestaw 2: do 4h | zestaw 3: do 5h. 

(restauracja czynna do godziny 22:00). 



ZUPY: 
rosół z makaronem aromatyzowany ziołami, 
krem z zielonych warzyw z kwaśną śmietaną, 

krem z pomidorów z grzanką czosnkową. 
 
 

MIĘSA: 
tradycyjny kotlet schabowy, 

filet z kurczaka faszerowany fetą i pomidorami, 
kotlet devolay, 

kotleciki mielone ze smażoną cebulką, 
roladki schabowe z pieczarkami i cebulką w sosie, 

karczek z pieca w sosie własnym, 
filet z łososia z pieca (+20 PLN/os.). 

 
Dodatkowy rodzaj + 20 PLN/os. 

 
 

DODATKI: 
ziemniaki z masłem i świeżym koprem, 

ziemniaki pieczone z sosami, 
frytki z ketchupem, 

kluski śląskie z sosem lub masłem, 
kasza gryczana. 

 
Dodatkowy rodzaj + 10 PLN/os. 

 
 

SURÓWKI: 
kapusta biała z pietruszką i oliwą, 

kapusta czerwona, 
buraczki na zimno, 

kapusta kiszona z kminkiem, 
marchew tarta z jabłkiem i chrzanem, 

mizeria. 
 

Dodatkowy rodzaj + 10 PLN/os. 
 
 

DESERY: 
sernik z musem malinowym, 

szarlotka z lodami, 
tiramisu, 

mus czekoladowy z kruszoną bezą i miętą, 
lody z bitą śmietaną i owocami. 

 
1 rodzaj + 20 PLN/os. 

 



 
 

ZIMNE ZAKĄSKI: 
deska serów z orzechami i owocami, 

wędliny i mięsa pieczyste z chrzanem, 
pasztet pieczony z żurawiną, 

plastry pieczeni wieprzowej zapiekanej z jajkiem, 
tartaletki ze szpinakiem i fetą, 

pikle, 
pieczywo, 

masło, 
sos tatarski , 

sos czosnkowy. 
 

Jednorazowo serwowane na półmiskach. 
 

 
SAŁATKI: 

sałatka gyros, 
sałatka grecka, 

sałatka jarzynowa, 
sałatka makaronowa. 

 
Dodatkowy rodzaj + 10 PLN/os. 

 
 

DANIE CIEPŁE: 
barszcz czerwony z krokietem, 
żurek z jajkiem i białą kiełbasą, 

chrupiące kotlety ziemniaczane z szynką i świeżą pietruszką. 
 

Dodatkowy rodzaj + 20 PLN/os. 
 
 
 

 
W przypadku pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu: restauracja@weiser-hotel.pl lub tel. 664 033 700. 

 
 

         Jesteśmy do Państwa dyspozycji. 

            Weiser Hotel 
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