
www.podfigura.pl

PRZYJĘCIE 

 KOMUNIJNE 

dwie klimatyzowane sale bankietowe na 100 oraz 120 osób 
pokój udostępniony na czas imprezy - 100 zł  
menu komunijne w dwóch wariantach 135 zł /150 zł
letni ogródek z widokiem na zamek oraz plac zabaw z huśtawkami dla dzieci
dzieci od 5 do 12 lat - 50% ceny wybranego menu 
dzieci do 4 lat - GRATIS  
wódka Wyborowa 0,5l w cenie promocyjnej tylko 30 zł 
wino stołowe w cenie promocyjnej tylko 25 zł
możliwy własny alkohol (wódka, wino) bez opłaty korkowej 
tort na zamówienie - 9 zł/osoba  
monitorowany parking GRATIS 
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MENU KOMUNIJNE I - 150 zł /osoba  

ZUPA  
Tradycyjny rosół z makaronem i natką zielonej pietruszki 

II DANIE PODANE NA PATERACH  
Rolada wołowa po śląsku 
Tradycyjny kotlet schabowy 
Pierś z kurczaka panierowana i zapiekana z serem i 
pieczarkami 
DODATKI 
Kluski śląskie 
Frytki 
Ziemniaki opiekane 
SURÓWKI (trzy rodzaje) 

DESER 
Lodowa rolada na sosie truskawkowym  

ZIMNA PŁYTA 
Plater mięs 
(szynka szefa, galantyna drobiowa, boczek faszerowany)   
Rolada biszkoptowa ze szpinakiem  
Tymbaliki warzywne z kurczakiem  
Sakiewki wieprzowe z chrzanem 
Wiejski pasztet z żurawiną  
Schab w galarecie  
Śledzie w sosie tatarskim  
Śledzie po kaszubsku  
Sałatka jarzynowa  
Sałatka grecka  
Jaja garnirowane   
Ryba po grecku  
Pomidor 
Ogórek  
Pikle 
Pieczywo 
Masło  

GORĄCA KOLACJA do wyboru:  
1. Rolada wieprzowa faszerowana cebulką, boczkiem i papryką, 

ziemniaki opiekane, sałata pekińska z sosem winegret  
2. Pieczona szynka na kapuście z kminem, kasza gryczana 

 
DODATKOWO W CENIE 

Miks ciast serwowany w stół  
Półmiski z owocami serwowane w stół 

  
Kawa/herbata - dostępna w bufecie - BEZ OGRANICZEŃ  

Woda mineralna w dzbankach -  BEZ OGRANICZEŃ 
Soki owocowe w dzbankach –BEZ OGRANICZEŃ  

Napoje gazowane firmy Coca cola - BEZ OGRANICZEŃ 
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MENU KOMUNIJNE II - 135 zł /osoba  

ZUPA  
 Tradycyjny rosół z makaronem i natką zielonej pietruszki 

II DANIE PODANE NA PATERACH   
Rolada wołowa po śląsku 
Tradycyjny kotlet schabowy 
Pierś z kurczaka panierowana i zapiekana z serem i 
pieczarkami 
DODATKI 
Kluski śląskie 
Frytki 
Ziemniaki opiekane 
SURÓWKI (trzy rodzaje) 

DESER 
Lodowa rolada na sosie truskawkowym  

ZIMNA PŁYTA 
Plater mięs 
(szynka szefa, galantyna drobiowa, boczek faszerowany)   
Rolada biszkoptowa ze szpinakiem  
Tymbaliki warzywne z kurczakiem  
Sakiewki wieprzowe z chrzanem 
Wiejski pasztet z żurawiną  
Schab w galarecie  
Śledzie w sosie tatarskim  
Śledzie po kaszubsku  
Sałatka jarzynowa  
Sałatka grecka  
Jaja garnirowane   
Ryba po grecku  
Pomidor 
Ogórek  
Pikle 
Pieczywo 
Masło  

GORĄCA PRZKĄSKA do wyboru:  
1. Bogracz z ziołową bułeczką 

2. Barszcz czerwony z pasztecikiem 
 

DODATKOWO W CENIE 
Miks ciast serwowany w stół  

Półmiski z owocami serwowane w stół 
  

Kawa/herbata - dostępna w bufecie - BEZ OGRANICZEŃ  
Woda mineralna w dzbankach -  BEZ OGRANICZEŃ 

Soki owocowe w dzbankach –1l/ osoba  
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NAPOJE PŁATNE DODATKOWO 
Coca cola, Fanta, Sprite but. PET 0,5l – 5 zł  

Coca cola, Fanta, Sprite but. szkło 0,2l – 3 zł  
Dzbanek soku 1l - 10 zł  
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ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA 

MENU ORAZ SERWIS:  
1. Możliwe jest pakowanie jedzenia pozostałego po przyjęciu, steropianowy pojemnik płatny 2,50 zł /szt  
2. Można przywieść tort we własnym zakresie. 
     Koniecznie tort musi być w kartonie opisany imieniem i nazwiskiem.  
     Nasza obsługa zrobi dla Państwa serwis tortu - GRATIS  
3. Można przywieść alkohol we własnym zakresie, tylko wino i wódkę.  
     Konieczne alkohol musi być w kartonie (nie w reklamówce) opisany imieniem i nazwiskiem.  
4. Alkohol i tort można dostarczyć dzień wcześniej. 
5. Toast winem musującym 20 zł za butelkę (serwis własnego wina musującego 15 zł za butelkę)  

PŁATNOŚCI:  
1. Zadatek, który pobieramy w wysokości 500 zł  w przypadku rezygnacji z przyjęcia jest bezzwrotny.  
2. Rozliczenie maksymalnie 3 dni przed planowaną datą przyjęcia. 
3. Ostateczna liczba osób, za którą będziemy się rozliczać podana 10 dni przed planowaną datą przyjęcia.  
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PYTANIA, KTÓRE NA PEWNO USŁYSZYSZ

1. W którym kościele jest Msza Święta i o której godzinie?  
2. O której godzinie będą Państwo u nas w hotelu ?  

3. Jakie jest imię solenizanta/ solenizantki ? 
4. Którą kolację gorącą Państwo wybierają ?  

 

ANIMACJE DLA DZIECI - GRATIS  
(tylko jeżeli w danym dniu realizujemy powyżej czterech przyjęć komunijnych) 


