PRZYJĘCIE KOMUNIJNE 2020
Dziękujemy Państwu za zainteresowanie ofertą organizacji
przyjęcia komunijnego w Hotelu KARCZYCE.

Menu komunijne 140 zł za osobę
Zupa:
rosół z kury z makaronem i warzywami
krem pomidorowy z grzanką ziołową

Danie główne podawane na półmiskach:
1.5 porcji na osobę - cztery rodzaje do wyboru:
kurczak nadziewany mozzarellą i szynką szwarcwaldzką
filet drobiowy panierowany w migdałach
schab faszerowany serem i pieczarkami w sosie
pieczeń wieprzowa w sosie
kaczka pieczona rolada z jabłkami w sosie
podane z :
ziemniaki z masłem i koperkiem
kluseczki śląskie z masłem
oraz kapusta młoda zasmażana w śmietanie
warzywa gotowane
sałatka i surówka z warzyw sezonowych

Napoje:
kawa, wybór herbat, woda oraz soki bez ograniczeń

Deser:
lub

puchar lodowy z owocami
krem mascarpone z świeżymi truskawkami i musem truskawkowym

Dodatkowo proponujemy wzbogacenie menu komunijnego:
Przystawka: łosoś wędzony z serkiem ziołowym
sałatka capresse
pasztet z królika z sosem żurawinowym
Deser:
patera owoców
ciasta różne
tort komunijny
(nie akceptujemy przynoszenia własnych ciast i tortów)
Zakąski:
półmisek mięsa i wędlin
sałatka firmowa, jarzynowa, bałkańska
barszcz czerwony z paluszkiem z ciasta francuskiego
Dodatkowe zamówienia rozliczane są osobno.

18,- zł /os.
13,- zł /os.
15,- zł /os.
35,- zł
10,- zł /os.
7,- zł /os.
8,- zł /os.
3,60- zł /os.
10,- zł /os.

Dzieci
Do 10 lat - 50% ceny menu
DODATKOWE INFORMACJE
Oferta dotyczy przyjęć do godziny 19.00.
Dostępność i rezerwacja stołu uzależniona jest od terminu, w którym planują Państwo
przyjęcie. Hotel nie potwierdza miejsca ustawienia stołu. Miejsce uzależnione jest od ilości
osób na przyjęciu.
Hotel zapewnia standardowe nakrycie stołów, białe obrusy i białe pokrowce na krzesło dla
dziecka komunijnego. Wszelkie dodatkowo płatne dekoracje będą ustalane indywidualnie.
WARUNKI REZERWACJI I PŁATNOŚCI
Rezerwację terminu przyjęcia komunijnego prosimy dokonywać pod nr. tel.
71-335-29-06 lub pisząc na adres e-mail marketing@hotelbielany.com.pl .
Po otrzymaniu potwierdzenia wstępnej rezerwacji obowiązują następujące warunki
płatności: przedpłata w wysokości 15 % szacunkowej wartości zamówionej usługi, zapłata
pozostałej kwoty ostatecznej wartości zamówienia najpóźniej na 7 dni przez datą przyjęcia.
W przypadku dodatkowych zamówień dokonanych w czasie trwania przyjęcia należność
zostanie uregulowana u obsługi po zakończeniu przyjęcia kartą płatniczą lub gotówką
Prosimy o wpłacenie zaliczki w wysokości 15 % szacunkowej wartości zamówionej
usługi gotówką bądź kartą płatniczą w recepcji hotelu lub przelanie na konto hotelu
prowadzone w BGŻ S.A. numer 22 2030 0045 1110 0000 0035 4050 z dopiskiem
,,KOMUNIA, imię i nazwisko dziecka, data komunii” i przesłanie potwierdzenia
wpłaty na adres e-mail marketing@hotelbielany.com.pl .
Potwierdzenie ostatecznej liczby osób:
Ostateczna liczba osób musi zostać potwierdzona w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem
przyjęcia w formie telefonicznej lub elektronicznej (e-mail).
W przypadku zgłoszenia zmniejszenia ilości osób po wyznaczonym terminie, Hotel obciąży
zleceniodawcę wg liczby osób wskazanej w umowie. Możliwość zwiększenia ilości osób
uczestniczących w przyjęciu po wyznaczonym terminie, rozpatrzona będzie indywidualnie
w zależności od terminu zgłoszenia zmiany oraz ilości osób.

Hotel Karczyce
Karczyce 31 A, 55-311 Kostomłoty
(+48-71)-317 18 85
www.hotelbielany.com.pl/karczyce/

