Oferta organizacji
przyjęcia z okazji
pierwszej komunii świętej

Szanowni Państwo,
zgodnie z zapytaniem przedstawiamy poniżej kilka propozycji menu
na organizację uroczystego obiadu okolicznościowego w Restauracji Filharmonia w Gdańsku.
Z okazji najważniejszego dnia w życiu Państwa dziecka, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom,
przygotowaliśmy specjalnie dla Państwa wyjątkową ofertę organizacji przyjęcia komunijnego.
Z przyjemnością podejmiemy się organizacji uroczystości wsłuchując się uważnie
w Państwa sugestie i życzenia dotyczące scenariusza imprezy.

Menu Nº1
95 zł/osoba

Zupa

Krem z pomidorów

Danie Główne

Roladki drobiowe faszerowane mozarellą i suszonymi pomidorami, z sosem tymiankowym,
ptysie ziemniaczane,
młoda marchewka karmelizowana

Deser

Szarlotka z lodami

Napoje bezalkoholowe

Kawa (mleko, cukier), herbata (cytryna, cukier) – 200 ml/os.
Soki owocowe (pomarańcza, jabłko) – 200 ml/os.
Wodami mineralna – 200 ml/os.

Menu Nº2
115 zł/osoba

Przystawka

Pasztet z staropolski, rukola, dressing z owoców leśnych

Zupa

Consome z kaczki z kluseczkami

Danie Główne

Polędwiczka wieprzowa faszerowana grzybami,
ziemniaki gratin,
marynowane buraczki,
sos demi-glace

Deser

Sernik de Lux z coulis owocowym

Napoje bezalkoholowe

Kawa (mleko, cukier), herbata (cytryna, cukier) – 200 ml/os.
Soki owocowe (pomarańcza, jabłko) – 200 ml/os.
Wodami mineralna – 200 ml/os.

Menu Nº3
130 zł/osoba

P ro s zę o w ybór 1 pr zys taw ki zimnej o raz 1 zup y d la wszystkich Go ści.

Przystawka zimna
1 do wyboru przez Państwa

Grawlax, chutney z ananasa, roszponka, cytrusy
lub
Kaczka z bakaliami, dressing pomarańczowy, szczaw krwisty

Zupa
1 do wyboru przez Państwa

Zupa z grzybów leśnych, świeże warzywa, ziołowe kluseczki
lub
Kaszubska zupa rybna

Dania główne
na półmiskach

Bitki wołowe, sos własny
Pierś z kurczaka faszerowana salsą anansową
Kasza gryczana
Ziemniaki opiekane z ziołami
Surówka Colesław
(biała kapusta, marchew, pietruszka, majonez)
Sałatka wiosenna
(świeży ogórek, rzodkiewka, pomidor, szczypior)

Menu Nº3
130 zł/osoba

Desery na półmiskach
3 szt./os. – 150 g (do wyboru 3 pozycje)
Jabłecznik
Sernik ze skórką pomarańczy
Ciasto malinowe
Ciasto czekoladowe z wiśnią
Rolada pistacjowa
Pleśniak
Babeczka z budyniem waniliowym z owocami
Babeczka kajmakowa

Napoje bezalkoholowe

Kawa (mleko, cukier), herbata (cytryna, cukier) – 200 ml/os.
Soki owocowe (pomarańcza, jabłko) – 200 ml/os.
Wodami mineralna – 200 ml/os.

Opcje dodatkowe
Przystawki zimne
45 zł/osoba

250 g/os.
Opcja bufetowa lub patery na stół
Dla minimum 15 osób
Łosoś podany na sałacie chrzanowej
Crepes ziołowe ze szpinakiem i serkiem
Kompozycja pieczonych mięs – schab ze śliwką, karkówka w ziołach,
boczek pieczony z czosnkiem,
Polędwiczka wieprzowa z musem chrzanowym, ćwikłą
Staropolski pasztet z musem jabłkowym lub z żurawiną
Tortilla z warzywną salsą
Tortilla z grillowanym kurczakiem, warzywami i ziołami
Grillowane warzywa z kozim serem
Sałatka Nicejska
(tuńczyk, ogórek, sałata lodowa, pomidor)
Sałatka Grecka
(sałata, warzywa, ser feta, winegret)
Sałatka tortellini
(szynka, tortellini, ser)
Pieczywo, masło

Opcje dodatkowe
Menu dla dzieci
45 zł/osoba

Menu do 10 roku życia
Zupa

Rosół z makaronem, marchewką

Danie Główne

Filet z kurczaka w Panco, cząstki ziemniaków, młoda marchewka

Deser

Kompozycja lodów, sos owocowy, owoce

Opcje dodatkowe
Tort okolicznościowy
15 zł/osoba

Smaki i kształt
– do wyboru

Dla minimum 15 osób
Do rachunku doliczany jest serwis 10%

Nasze sale
Sala na 1 piętrze restauracji z przepięknym widokiem
na Motławę i zabytki starego Miasta –
do 60 osób

Zapraszamy!
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