Oferta organizacji
przyjęcia z okazji
pierwszej komunii świętej

Przyjęcie komunijne to wyjątkowa okazja w życiu dziecka i całej rodziny. Podniosła uroczystość, jaką jest Komunia Św., wymaga stosownej oprawy. Liczy się każdy szczegół; pięknie
nakryte stoły, świeże kwiaty, muzyka, odświętne dekoracje oraz menu, dopasowane do gustu
dorosłych i najmłodszych.
Restauracja Filharmonia jest wymarzonym miejscem na zorganizowanie takiego przyjęcia.
Nasze doświadczenie i wyobraźnia, zaplecze techniczne oraz gastronomiczne pozwalają nam
stworzyć niezapomnianą atmosferę i uczynić ten dzień wyjątkowym.
Z przyjemnością podejmiemy się organizacji uroczystości komunijnej, wsłuchując się uważnie
w Państwa sugestie i życzenia dotyczące każdego aspektu imprezy.

Menu Nº1
85 zł/osoba

Przystawka

Carpaccio z piersi kaczej, rukola, galaretka z żurawiny, oliwa arachidowa

Zupa

Rosół z makaronem i marchewką, pietruszka świeża

Danie Główne

Schab wieprzowy z grzybami, zielony pieprz, sos jałowcowy, puree ziemniaczane,
sałatka ze świeżego ogórka

Deser

Ciastko orzechowe z lodami waniliowymi

Napoje bezalkoholowe

Świeżo parzona kawa (mleko, cukier) lub herbata (cytryna, cukier) – 200 ml/os.
Soki owocowe (pomarańcza, jabłko) – 200 ml/os.
Wodami mineralna – 200 ml/os.

Menu Nº2
85 zł/osoba

Przystawka

Tatar wołowy, cebula, ogórek, jajko przepiórcze

Zupa

Krem ze szparagów

Danie Główne

Kaczka pieczona, kopytka, sos śliwkowy, modra kapusta

Deser

Lody i sorbety Szefa Kuchni

Napoje bezalkoholowe

Świeżo parzona kawa (mleko, cukier) lub herbata (cytryna, cukier) – 200 ml/os.
Soki owocowe (pomarańcza, jabłko) – 200 ml/os.
Wodami mineralna – 200 ml/os.

Menu Nº3
115 zł/osoba

Przystawka

Ceviche z łososia, cytrusy, mix sałat, dressing balsamico

Zupa

Krem z groszku, espuma śmietankowa

Danie Główne

Perliczka, ziemniaki gratin, sos wiśniowy, gruszka

Deser

Sernik mascarpone, coulis mango

Napoje bezalkoholowe

Świeżo parzona kawa (mleko, cukier) lub herbata (cytryna, cukier)t200 ml/os.
Soki owocowe (pomarańcza, jabłko) – 200 ml/os.
Wodami mineralna

Menu Nº4
120 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 Państwo

Pate drobiowe, sos żurawinowy, rukola z pomidorkami cherry oraz balsamico, tost
lub
Sałatka z grillowaną piersią z kurczaka, sałata lodową, warzywami, parmezanem,
dressingiem jogurtowy, grzankami ziołowymi

Zupa – 1 do wyboru przez Państwo

Krem z borowików, ziołowe kluseczki
lub
Zupa selerowo-porowa z grzankami oraz serem pleśniowym

Dania główne na półmiskach

Stek wieprzowy, sos rozmarynowy
Pierś z kurczaka faszerowana szpinakiem oraz serem w sosie pomidorowym
Kasza gryczana
Ziemniaki opiekane z ziołami
Surówka Colesław (biała kapusta, marchew, pietruszka, majonez)
Sałatka wiosenna

Menu Nº4
120 zł/osoba

Desery na półmiskach – do wyboru 3 pozycje
Szarlotka tradycyjna
Sernik domowy
Ciasto malinowe
Ciasto czekoladowe z wiśnią
Ciasto jogurtowe z owocami
Panna cotta
Babeczka z budyniem waniliowym z owocami
Babeczka z musem jabłkowym

Napoje bezalkoholowe

Świeżo parzona kawa (mleko, cukier) lub herbata (cytryna, cukier) – 200 ml/os.
Soki owocowe (pomarańcza, jabłko) – 200 ml/os.
Wodami mineralna – 200 ml/os.

Opcje dodatkowe

Przystawki zimne – 250 g/os. – opcja bufetowa lub patery w 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

Tort okolicznościowy
Smaki , kształt – do wyboru

Opcje dodatkowe
Menu dla dzieci
(do 10 roku życia)
40 zł/osoba

Zupa

Słodki krem pomidorowy

Danie główne

Filet z kurczaka w Panco, cząstki ziemniaków, młoda marchewka

Deser

Kompozycja lodów, sos owocowy, owoce

Do rachunku doliczany jest serwis 10%
Wszystkie propozycje menu podawane są z ciepłymi bułeczkami oraz masełkiem.
Proponowane przez naszego Szefa Kuchni menu może ulegać okresowo lekkim zmianom w zależności od
dostępności na rynku jak najświeższych i najlepszych produktów w danym czasie.
Starając się sprostać oczekiwaniom naszych wszystkich klientów jesteśmy w stosunku do nich bardzo elastyczni
i otwarci na wszelkiego rodzaju sugestie odnośnie organizacji przyjęcia
bądź delikatnych modyfikacji w menu.
Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty i do skosztowania naszej wyśmienitej kuchni.

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

Zapraszamy!
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