Uzgodnienia przyjęcia komunijnego
Zleceniodawca:

p.

Tel. kontaktowy:

Imię dziecka:

Liczba osób dorosłych:

Data uroczystości:

Liczba niemowląt (gratis):

Sala:

Liczba dzieci do 10 lat (50% ceny):
 TAK

Wizytówki

Data: ……….…..... 2021r.

 NIE

Łączna ilość miejsc*:

Msza o godz.: ……………, w Kościele: …………………………….., przewidywany przyjazd do restauracji: …………………………….
Powrót do Kościoła na g.: ………….., przewidywany przyjazd do restauracji: ……………………………………………………………..
Diety lub inne ewentualne ograniczenia (np.: wegetariańska, bezglutenowa, itp.: …………………………………………………….
Wino:  TAK  NIE, Inne alkohole:  TAK  NIE, Alkohole:  NASZE  WŁASNE;  Stół główny  Stół boczny
Ciasto/Tort:  NASZE

 WŁASNE, Cukiernia: ……………………………………………………………………………………………………..

Termin rozliczenia: ………………………………………, forma płatności:  GOTÓWKA
Nie pakować:

 ZIEMNIAKI

 FRYTKI

 SURÓWKI

 PRZELEW

 KARTA

 DODATKI WARZYWNE

Tort: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ciasto:
 ……………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………

UWAGI:

Do rozliczenia: Kosze: ……………………………..…….. półmiski: ……….……………………… Kelner: …………….………………………
* - ostateczną liczbę osób prosimy podać do środy przed przyjęciem włącznie
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Menu na przyjęcie komunijne:
Pozycje podkreślone to standardowe menu, tzw. „komunia standard”
Zmiany menu będą się wiązać ze zmianą ceny za obsługę uroczystości.

Zupy serwowane przez obsługę w bulionówkach:






Rosół królewski z makaronem,
Bulion z kołdunami,
Francuska cebulowa,
Krem ze szparag,
Krem z selera,







Krem z zielonego groszku,
Krem z brokuł,
Krem z pomidorów,
Krem z pieczarek,
Żur staropolski,,



Zraz meksykański z sosem meksykańskim - faszerowany
boczkiem, papryką i cebulą,
Zraz chłopski z farszem z kapusty kiszonej, boczku i
cebuli,
Golonka po bawarsku lub peklowana,
Polędwiczki wieprzowe owinięte boczkiem,
Stek wieprzowy z dodatkami,
Polędwiczki wieprzowe po prowansalsku,
Polędwiczki wieprzowe z sosem kurkowym,
Pani Walewska (wieprzowina szpikowana śliwką owinięta
boczkiem z plastrem ananasa zapieczona z serem),
Inne........................................................

Dania II (2,5porcji / osobę):
Dania mięsne wieprzowe:












Medaliony ze schabu w sosie kurkowym,
Rogal schabowy z pieczarkami,
Eskalop ze schabu z sosem kurkowym,
Eskalop ze schabu z farszem paprykowym zapieczony z
serem,
Rolada schabowa z porem,
Kotlet schabowy,
Bitka z karkówki w sosie kujawskim,
Szaszłyki z karkówki,
Dukaty ze schabu z pieczarkami,
Kotlet Jeżawski (szynka konserwowa, gotowane jajko,
cebula),
Tradycyjny zraz staropolski podawany w chlebie,










Dania z mięsa drobiowego:









Indyk po piastowsku (kawałek sera zawinięty w szynkę
konserwową, całość w filecie z indyka, panierowana),
Stek z indyka z dodatkami,
Szaszłyk drobiowy z pieczarkami,
Pieczeń z indyka z sosem kurkowym,
Indyk soute z posypką z pieczarki zapieczony z serem,
Zraz z gorgonzolą,
Filet z indyka z raugut warzywnym zapiekany z serem,
Kotlet szwajcarski (faszerowany serem),










Kieszonka z piersi kurczaka ze suszonymi pomidorami i
serem mozzarella,
Pierś z kurczaka ze szpinakiem i serem typu ricotta,
Sakwa gajowego (ze szpinakiem i fetą),
Kurczak soute z owocami,
De Volaille (pierś z kurczaka nadziewana masłem),
Udziec z indyka pieczony z warzywami,
Kurczak, lub inny drób w potrawce,
Inne........................................................

Dania z wołowiny



Brizol z polędwicy wołowej,
Stroganow,




Zraz zawijany tradycyjny,
Inne .........................................................

Dania rybne




Pstrąg z rusztu możliwy do wykonania z migdałami lub
w każdy inny sposób,
Karp z rusztu,
Filet z sandacza z masłem koperkowym,






Sola pod beszamelem,
Panga lub tilapia z rusztu,
Morszczuk z sosem kurkowym,
Inne .............................................................

Uwaga: Możliwe do wykonania dania specjalne takie jak: homar, langustynki, krewetki tygrysie, steki z krokodyla, jagnięcina, mięso ze strusia, dziczyzna, pieczone bażanty i wiele innych – poza standardem cenowym.
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Dodatki warzywne na zimno:








Z białej kapusty z koperkiem,
Królewska (biała kapusta, rodzynki, kukurydza),
Z czerwonej kapusty z rodzynkami lub ananasem,
Wiosenna (kapusta pekińska, pomidor, ogórek, szczypior),
Mix sałat z kolorowymi dodatkami i sosem vinegrette,
Jesienna (kapusta pekińska, papryka, szczypior),
Letnia (pomidor, ogórek, zielenina),










Z pora (por, kukurydza, rodzynki),
Z selera z orzechami włoskimi,
Ogrodowa (kapusta pekińska, rzodkiewka, szczypior, ogórek)
Surówka z marchewki z ananasem,
Z buraczków,
Z kiszonego ogórka,
Z kiszonej kapusty,
Żydowska,





Mini marchewka glazurowana z masłem,
Kapusta czerwona zasmażana z winem,
Biała kapusta zasmażana z boczkiem,




Ziemniaki obsmażane z słodką papryką,
Americany (ziemniaki odmiany sałatkowej w
kształcie cząstek pomarańczy, pieczone ze skórką),

Dodatki warzywne na ciepło:




Kalafior na parze z bułką tartą,
Bukiet warzyw na parze,
Fasolka szparagowa,

Dodatki skrobiowe:





Ziemniaki z wody z masłem,
Ziemniaki puree z masłem,
Frytki,
Krokiety,

Deser:





Lody z owocami i bitą śmietaną w pucharku,
Owoce z bitą śmietana,
Krem sułtański (mix kolorowych kremów),
Mus czekoladowy z pomarańczą,






Kremy (cytrynowy, adwokat, kakaowy),
Panacotta,
Gruszka w likierze,
Inny: ...............................................................................

Zakąski podawane tradycyjnie (3porcje / osobę):



















Zawijaniec schabowy z porą duszoną w śmietanie,
Schab pieczony po szlachecku,
Schab pieczony, faszerowany warzywami,
Schab faszerowany suszonymi pomidorami i ziołami,
Schab Gajowego (grzyby, boczek, cebula),
Karkówka pieczona w musztardzie,
Pieczeń z karkówki po szlachecku,
Filet z indyka z morelą,
Polędwiczki z indyka pieczone w ziołach,
Polędwiczki z indyka z sosami (żurawinowy, tatarski, czosnkowy),
Polędwiczki z indyka podawane na kiełkach z
kolorowymi dipami,
Medaliony z indyka z kremami (brokułowym,
chrzanowym, pomidorowo-paprykowym),
Karp w galarecie,
Pstrąg w galarecie,
Delikatny filet z miruny w sosie greckim,
Ryba w pomidorach (sos z pomidorów, cebuli,
ogórka konserwowego),
Śledź po japońsku (połówka jajka owinięta śledziem podawana z sałatką),
Bukiet śledziowy,




















Ryba zapiekana pod beszamelem,
Ryba w occie,
Befsztyk tatarski,
Tatar z łososia,
Łosoś z cytryną,
Łosoś ze szparagami,
Szynka po rusku (z sałatką jarzynową),
Szynka po szwajcarsku (żółty ser, ananas, czerwona papryka),
Szynka ze szparagami,
Roladki drobiowe w cieście serowym,
Rolada cielęca ze szpinakiem,
Rolada z indyka ze szpinakiem i serem feta,
Komin z ciasta francuskiego faszerowany musem
z kurczaka i prażonymi pestkami słonecznika,
Rolada drobiowa z suszonymi pomidorami,
Galaretka drobiowa (tradycyjna lub w kształcie
trójkąta),
Kurczak z warzywami pieczony w cieście serowym,
Galaretka warzywna,
Inny: ..............................................................................
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Dania kolacyjne I



Barszcz z pasztecikiem,
Żurek,




Gulaszowa,
Inna ..............................................

Dania kolacyjne II






Bigos, biała kiełbasa obsmażana, cienkie paróweczki,
Szynka pieczona z duszoną kapustą kiszoną, **
Stroganow w bulionówce,
Chili z drobiu w bulionówce,
Pieczone piersi z indyka podawane z warzywami,






Curry z indyka lub wieprzowe w bulionówce,
Szaszłyk na korowym ryżu,
Pieczeń z karkówki z kaszą pęczak,
Klopsiki z mielonej karkówki z pieczarkami,

W standardzie cenowym oferujemy również:





nielimitowane napoje:
 zimne (nektar pomarańczowy, jabłkowy, woda mineralna z cytryną),
owoce (100 g na osobę),
dekoracja stołów i sali,
obsługa szatni,

W standardzie oferujemy Państwu również na stołach bocznych:***







stół staropolski (jeden dla Wszystkich Gości),
żur staropolski, zupa gulaszowa i flaczki - na stole bocznym,
sałatki: grecka, gyros, owocowa, jajeczna, curry, cezara,
automat z napojami typu Cola (Coca Cola, Fanta, Sprite) lub Pepsi (Pepsi, 7up, Mirinda),
ekspres z kawami parzonymi ciśnieniowo, cappuccino, gorącą czekoladą,
warnik z wyborem kaw i herbat wraz z dodatkami,

Dodatkowo możliwe do wykonania:


stół rybny: z wędzonymi rybami dekorowane rakami, (pstrąg, ryba maślana, karmazyn, łosoś, węgorz itp.)
Duże ryby np. łosoś, jesiotr, faszerowane w całości na wielkich paterach, filety zapiekane z serem, rolmopsy,
śledzie w oleju lub occie itp.
Szacunkowy koszt 10-12zł/osoby



talerze serów pleśniowych z owocami (morele, orzechy, winogrona),
Szacunkowy koszt 5-8zł/osoby

UWAGA: Stoły boczne kalkulowane są na wszystkich gości.(nie ma możliwości zamówienia np. dla 50% gości)

Uwaga! Ze względu na przejrzystość oferty podano tylko część z możliwych do wykonania potraw. W rzeczywistości oferta może ulec poszerzeniu o dania nie ujęte powyżej.

** - szynka pieczona jest podawana w całości (50-60 porcji). W związku z powyższym nie cała szynka jest zamówiona przez Zamawiającego –
wydajemy tyle porcji, na ile zostało zamówione przyjęcie,
*** - stoły boczne są ogólnodostępne dla wszystkich Gości w związku z czym nie ma możliwości spakowania z nich jedzenia do domu,
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W celu sprawnego i bezkonfliktowego przebiegu przyjęcia komunijnego prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami obowiązującymi w naszej restauracji:
1.

W większości przypadków odbywa się w naszej restauracji kilka przyjęć komunijnych równocześnie. W związku z tym nie ma możliwości zarezerwowania danej sali dla swojego przyjęcia.

2.

Ostateczną liczbę gości należy podać do trzech dni przed uroczystością (do środy przed przyjęciem). Po tym
terminie możliwe jest tylko zwiększenie ilości osób.

3.

Klimatyzacją steruje personel i zostaje ona nieodpłatnie włączana jeżeli temperatura powietrza w sali przekroczy 240C.

4.

W całym budynku Restauracji Uniwersyteckiej obowiązuje bezwzględny zakaz palenia. Palić można w wyznaczonych miejscach na zewnątrz. Dotyczy to również e-papierosów.

5.

Celowe zniszczenia (wykluczając straty przypadkowe) dokonane przez gości pokrywa zleceniodawca. Zleceniobiorca zwraca uwagę na niszczenie dekoracji sali i stołów (np. tkaniny, kwiaty itp.).

6.

Zastrzeżenia dotyczące jakości usług prosimy zgłaszać bezpośrednio w momencie wystąpienia nieprawidłowości. W takim przypadku prosimy o kontakt z osobą kompetentną (kierownik sali, manager, właściciel).

7.

Ciasto dostarczone przez gości musi być pokrojone, nieprzylegające do blaszki oraz dokładnie oznaczone (każda
blaszka osobno). Restauracja zobligowana jest do pobierania i przechowywania próbek z ciasta i tortu zgodnie z
przepisami sanitarnymi.

8.

Przed zakończeniem imprezy prosimy uzgodnić z osobą kompetentną (manager, właściciel lub kierownik sali)
sprawny transport jedzenia (czas standardowy odbioru jedzenia do 1 godziny po imprezie).

9.

Dostawy alkoholu, ciasta, ewentualnego ubioru oraz rozliczenia należy realizować w godzinach pracy zakładu.

10. W przypadku kompletnego obłożenia przyjęć komunijnych oferujemy również zajęcia z animatorem dla dzieci,
który organizuje atrakcje dla dzieci, jest o pomysł jak dzieci mają spędzić czas nie sprawujemy opieki nad
dziećmi. Prosimy dbać o bezpieczeństwo dzieci we własnym zakresie. W przypadku wystąpienia obostrzeń sanitarnych animacje dla dzieci mogą się nie odbyć.
11. UWAGA – w przypadku zmniejszenia liczby osób poniżej 20 osób dorosłych – możemy doliczyć dodatkowe koszty obsługi w wysokości od 10zł do 20zł / osoby, komunie poniżej 20 osób dorosłych mogą być
nie przyjmowane.
12. Płatność za obsługę przyjęcia komunijnego może nastąpić:
–

w formie gotówkowej lub kartą płatniczą w biurze restauracji do 2-3 dni po przyjęciu,

–

przelewem na rachunek bankowy restauracji (wyłącznie po indywidualnym ustaleniu warunków).
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