
PRZYJĘCIA KOMUNIJNE

restauracja@hotelbajka.com | t: +48 664 165 558

Komunia Święta jest niezwykłym wydarzeniem dla każdego Dziecka i jego rodziców.  

Wspaniała atmosfera Restauracji Bajka sprzyja organizacji przyjęć w gronie najbliższych. 

Zapewniamy Państwu odpowiednią oprawę i organizację przyjęcia oraz wyśmienite menu. 
Zapraszamy do skorzystania z oferty przygotowanej przez Restaurację Bajka.



 czas trwania przyjęcia okolicznościowego do godz. 20:00

(menu w formie obiadu serwowane półmiskowo)

ZUPA
Złocisty rosół z makaronem, marchewką 

i siekaną pietruszką

DANIE GŁÓWNE 

Półmisek mięs
(2 kawałki/ 240 g/ os.) 

Tradycyjna rolada śląska wieprzowa
Chrupiący panierowany kotlet schabowy

Grillowany karczek
Panierowana w sezamie roladka drobiowa z pieczarkami i serem

Dodatki
Kluski śląskie

Ziemniaki gotowane z masełkiem i koperkiem
Sos pieczeniowy

Duszona kapusta czerwona
Kompozycja surówek sezonowych (2 rodzaje)

Miks sałat z sosem vinaigrette

Nasz Szef Kuchni używa najświeższych składników 
i produktów od lokalnych dostawców, a także korzysta ze 

skarbów natury z przyrestauracyjnego ogrodu.

str. 1

PRZERWA DESEROWA
Patera ciast mieszanych 
(2 kawałki/ 160 g/ os.)

Kawa i herbata bez ograniczeń

NAPOJE ZIMNE
Soki owocowe w dzbankach: pomarańcza i jabłko (0,5l/ os.)

Woda mineralna w karafkach: 
gazowana i niegazowana (0,5l/ os.)

restauracja@hotelbajka.com | t: +48 664 165 558

Ceny niniejszej oferty obowiązują dla minimum 15 osób pełnopłatnych.  Oferta ważna na rok 2021.

PRZYJĘCIA KOMUNIJNE
Podstawowy pakiet menu 



Nasz Szef Kuchni używa najświeższych składników 
i produktów od lokalnych dostawców, a także korzysta ze 

skarbów natury z przyrestauracyjnego ogrodu.

str. 2

restauracja@hotelbajka.com | t: +48 664 165 558

Ceny niniejszej oferty obowiązują dla minimum 15 osób pełnopłatnych.  Oferta ważna na rok 2021.

 czas trwania przyjęcia okolicznościowego do godz. 20:00

(menu w formie obiadu serwowane półmiskowo)

ZIMNE PRZEK ĄSKI I

Wybór mięs pieczonych  

i wędlin z własnej wędzarni

Tymbaliki drobiowe

Tortilla z kurczakiem z sałatą i warzywami

Jajka w sosie tatarskim

Śledź w wiejskiej śmietanie z jabłkiem i koperkiem 

Tradycyjna sałatka jarzynowa

Sałatka z grillowanym kurczakiem

Wybór pieczywa

Masło

ZIMNE PRZEK ĄSKI I I

Wybór mięs pieczonych  

i wędlin z własnej wędzarni

Tymbaliki drobiowe

Jajka w sosie tatarskim

Tatar wołowy na siekanym ogórku

Tortilla z kurczakiem z sałatą i warzywami

Domowy pasztet w cieście francuskim

Tradycyjna sałatka jarzynowa

Sałatka z grillowanym kurczakiem

Śledz w wiejskiej śmietanie z jabłkiem i koperkiem  

Wybór pieczywa

Masło

PRZYJĘCIA KOMUNIJNE
Przekąski zimne



KOLACJA GORĄCA I 
(prosimy o wybór jednej z propozycji)

Barszcz czysty podany z krokietem 
z kapustą i grzybami

Węgierska zupa gulaszowa

Żurek na maślance z białą  
kiełbasą i jajkiem

                                         

Nasz Szef Kuchni używa najświeższych składników 
i produktów od lokalnych dostawców, a także korzysta ze 

skarbów natury z przyrestauracyjnego ogrodu.

str. 3

KOLACJA GORĄCA I I
(prosimy o wybór jednej z propozycji)

Grillowany kurczak z sosem serowym, 
puree ziemniaczanym i warzywami 

Polędwiczka wieprzowa z sosem grzybowym, 
kaszą pęczak i warzywami 

 
Cannelloni z wiejskim twarożkiem, szpinakiem, 

pieczonym czosnkiem z kremowym sosem beszamel 
i musem z pomidorów 

  

KOLACJA GORĄCA I I I 
(serwowana wieloporcjowo w stole zasiadanym)

Półmisek mięs
(2 kawałki/ 240 g/ os.) 

 
Rolada z kurczaka z suszonym pomidorem i serem 

Żeberka w marynacie miodowo-musztardowej 
Filecik z kurczaka w płatkach cornflakes

Dodatki
Ziemniaki opiekane

Frytki
Surówka sezonowa

Miks sałat w sosie vinaigrette

restauracja@hotelbajka.com | t: +48 664 165 558

Ceny niniejszej oferty obowiązują dla minimum 15 osób pełnopłatnych.  Oferta ważna na rok 2021.

 czas trwania przyjęcia okolicznościowego do godz. 20:00

PRZYJĘCIA KOMUNIJNE
Gorąca kolacja



NAPOJE / płatne wg zużycia 

Napoje gazowane: Coca-cola, Fanta, Sprite, Woda gazowana 

Soki owocowe: pomarańcza, jabłko  

Woda mineralna niegazowana z cytryną 

NAPOJE / pakiet 5h  

Napoje gazowane: Coca-cola, Fanta, Sprite, Woda gazowana 

Soki owocowe: pomarańcza, jabłko 

Woda mineralna niegazowana z cytryną

Nasz Szef Kuchni używa najświeższych składników 
i produktów od lokalnych dostawców, a także korzysta ze 

skarbów natury z przyrestauracyjnego ogrodu.

str. 4

restauracja@hotelbajka.com | t: +48 664 165 558

Nielimitowane spożycie w trakcie przyjęcia. 

Ceny niniejszej oferty obowiązują dla minimum 15 osób pełnopłatnych.  Oferta ważna na rok 2021.

 czas trwania przyjęcia okolicznościowego do godz. 20:00

PRZYJĘCIA KOMUNIJNE
Napoje i desery

DESER
Lody waniliowe z musem truskawkowym, owocami i bitą śmietaną

Sernik na parze z przyprawą tonka, ciastem cygaretkowym, kremem cytrynowym i karmelizowanym grejpfrutem

Torcik bezowy z mascarpone, marakują, puree z czarnej porzeczki z kardamonem i kruszonką orzechową

Półmisek owoców sezonowych i egzotycznych 

Tort własny opłata serwisowa



Nasz Szef Kuchni używa najświeższych składników 
i produktów od lokalnych dostawców, a także korzysta ze 

skarbów natury z przyrestauracyjnego ogrodu.

str. 5

CENA PODSTAWOWA ZAWIERA:

1. W prezentacji menu zostały przedstawione kwoty orientacyjne, propozycja ta ma charakter informacyjny i nie stanowi 
oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 

2.       Płatności:  
1. Dzieci do lat 3 bezpłatnie.
2. Dzieci od 3 do 8 lat 70% wartości zamówienia na osobę.
3. Dzieci powyżej 8 lat 100% wartości zamówienia na osobę.
4. Podane w ofercie ceny są cenami brutto.
5. Oferta ważna dla minimum 15 osób pełnopłatnych.
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Ceny niniejszej oferty obowiązują dla minimum 15 osób pełnopłatnych.  Oferta ważna na rok 2021.

 czas trwania przyjęcia okolicznościowego do godz. 20:00

PRZYJĘCIA KOMUNIJNE
Dodatkowe informacje 

* Dla dziecka komunijnego prezent od Restauracji Bajka - 2 vouchery na bezpłatne wejście na Zatokę Bajka.

obsługa kelnerska

1. W prezentacji menu zostały przedstawione kwoty orientacyjne, propozycja ta ma charakter informacyjny i nie stanowi 
oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 

2.       Płatności:  
1. Dzieci do lat 3 bezpłatnie.
2. Dzieci od 3 do 8 lat 70% wartości zamówienia na osobę.
3. Dzieci powyżej 8 lat 100% wartości zamówienia na osobę.
4. Podane w ofercie ceny są cenami brutto.
5. Oferta ważna dla minimum 15 osób pełnopłatnych.

3 place zabaw *dla Dziecka Komunijnego 


