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    Pierwsza Komunia Święta to wyjątkowy dzień nie tylko w życiu dziecka,
ale i całej rodziny. 

 
Ten szczególny, pełen radości dzień wymaga odpowiedniej

oprawy oraz dopracowania najmniejszych szczegółów. 
 

Dlatego zorganizowanie przyjęcia komunijnego w Ośrodku Wczasowym
Helena to doskonały wybór. 

        
        W naszym menu dbamy o to, aby znalazły się zdrowe i pyszne potrawy

zarówno dla dzieci jak i dorosłych. 
 

Specjalizujemy się w regionalnej kuchni mazurskiej, jak i w daniach
tradycyjnych. 
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Propozycja menu I
 

ZUPA (do wyboru):
Rosół drobiowy podany z firmowym makaronem

Krem pomidorowy z ziołowym pesto, z grzankami
 

I DANIE (50/50) 
Roladka z piersi kurczaka nadziewana suszonym pomidorem i mozzarellą

Talarki ziemniaczane
Zestaw surówek

 
Polędwiczki owijane boczkiem, podane na sosie z suszonych pomidorów, z

orzechami włoskimi
Kopytka zasmażane 

Zestaw surówek
 

MENU DLA DZIECI
 nuggetsy, frytki, mizeria
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PRZYSTAWKI: 

jajka faszerowane
galaretki drobiowe

roladka szpinakowa z łososiem
terrina z polędwiczki wieprzowej z pistacjami

półmisek wędlin
pieczywo mieszane

 
SAŁATKI: 

sałatka brokułowa z sosem czosnkowym i płatkami migdałów
mix sałat z grillowanym kurczakiem i dodatkami

 
SŁODKI STÓŁ 

Patery ciast, owoce, kawa, herbata, napoje gazowane i soki
 

CENNIK: 
Osoba dorosła lub dziecko powyżej 12 lat - 140 zł

dzieci 3-12 lat – 90 zł 
dzieci do lat 3 – gratis

 
Podane wartości zawierają dekorację stołów (kwiaty, świece, serwetki) oraz

pokrowce na krzesła.
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Propozycja menu II
 

ZUPA (do wyboru):
Rosół drobiowy podany z firmowym makaronem

Krem pomidorowy z ziołowym pesto, z grzankami
 

I DANIE (50/50):
Pieczone udko z kaczki, podane na sosie żurawinowo - jabłkowym, 

buraczki zapiekane w jabłku
Sandacz smażony, podany na sosie śmietanowo porowym

Talarki ziemniaczane
Zestaw surówek

 
MENU DLA DZIECI

 nuggetsy, frytki, mizeria
 

PRZYSTAWKI:
jajka faszerowane
galaretki drobiowe

roladka szpinakowa z łososiem
terrina z polędwiczki wieprzowej z pistacjami

półmisek wędlin
pieczywo mieszane
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SAŁATKI:
sałatka brokułowa z sosem czosnkowym i płatkami migdałów

mix sałat z grillowanym kurczakiem i dodatkami
 

II DANIE:
Roladka z piersi kurczaka nadziewana suszonym pomidorem i mozzarellą

Talarki ziemniaczane
Zestaw surówek

 
SŁODKI STÓŁ:

 ciasta, owoce, kawa, herbata, napoje gazowane i soki
 

CENNIK:
Osoba dorosła i dzieci powyżej 12 lat - 180 zł/ osoba

Dzieci 3-12 lat - 120 zł/ osoba
Dzieci do lat 3 - gratis

 
Podane wartości zawierają dekorację stołów (kwiaty, świece, serwetki) oraz

pokrowce na krzesła.
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