
 

 

 

 

PRZYJĘCIE Z OKAZJI KOMUNII ŚWIĘTEJ 2019 

_________________________ 

Pierwsza Komunia Święta to bardzo ważne wydarzenie w życiu Dziecka, które jest wspaniałą okazją 

do spotkania w gronie najbliższych osób. Gwarantujemy, że świętowanie z Rodziną odbędzie się w 

niezwykłej atmosferze z dala od miejskiego zgiełku. 

 

Najmłodsi z całą pewnością nie będą się nudzić, a to wszystko za sprawą atrakcji, które 

zapewniamy. Czas trwania przyjęcia jest nieograniczony, więc mogą być Państwo pewni, iż 

zarówno Dziecko jak i Goście będą długo i miło wspominać ten wyjątkowy Dzień. 

 

Poniżej przedstawiamy Menu specjalnie przygotowane na tę uroczystość. 

Organizując przyjęcie w Majątku Howieny otrzymują Państwo: 

 

Bezpłatny wstęp do Mini ZOO oraz skansenu MH 

Dekoracje stołu świeżymi kwiatami i świecami 

oraz specjalnie dla dzieci: 

     Urozmaicone zabawy z animatorem w Strefie Figli 

Kupon na jednorazową przejażdżkę na kucyku 

Kupon na jednorazowy wstęp do Parku Dmuchańców (15min.)                                                                          

Duży drewniany plac zabaw na świeżym powietrzu 

Zestaw do kolorowania udostępniany na specjalne życzenie u Obsługi 

Lody na patyku w Strefie Figli 

                                                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

                                   MENU 

Osoba dorosła: 165zł 

Dziecko  od 3 do 9 lat: 85zł 

Dziecko do 3 lat: 30zł 

 

DANIA GORĄCE DLA DOROSŁYCH 

Krem z białych warzyw z oliwą pietruszkową 

Rolada drobiowa ze szpinakiem i migdałami podana na sosie serowym z puree 

ziemniaczanym oraz bukietem sałat z dressingiem polskim 

 

ZESTAW OBIADOWY DLA DZIECI 

         Rosół z bażanta z makaronem domowym 

            Chrupiące paluszki z kurczaka podane z puree ziemniaczanym  

            oraz świeżym ogórkiem ze śmietaną 

 

DANIE GORĄCE  SERWOWANE WIELOPORCJOWO  
 

Sztuka mięsa na sosie miodowo-musztardowym oraz chrupiące podudzia kurczaka  

nadziewane mięsem i śliwką suszoną podane z domowymi kopytkami z  

pietruszką i warzywami w ziołach. 

 

PRZEKĄSKI NA STOŁACH 

Deska rolad i mięs wędzonych  

Rolada ze schabu z grzybami 

Półmis pasztetów z sosem: domowy wieprzowy, z dzika ze śliwką, biały z morelą i pistacją 

Galantyna z kaczki z bakaliami 

Terrina rybna z musem koperkowo - cytrynowym   

Tatar ze śledzia podany na grzance  

Jajka z pastą musztardową i kiełkami  

Domowy ser podpuszczkowy z pomidorem malinowym i bazylią polany 

oliwą z oliwek 

Świeże sałaty z grillowanym kurczakiem i dressingiem jogurtowo - czosnkowym 

Sałatka pieczarkowa z zielonym groszkiem                                                          

Warzywa sezonowe 

Pieczywo jasne, pieczywo ciemne 

 

 



 
 

NAPOJE ZIMNE 

 

           Sok pomarańczowy, sok jabłkowy 

Napoje gazowane (Pepsi, Mirinda, 7UP, woda gazowana) - w lodówce 

Podpiwek howieński 

Woda mineralna z cytryną i miętą z naszego ogródka 

 

BUFET SŁODKOŚCI 
(ogólnodostępny) 

 

Ciasta wypiekane na miejscu (6 rodzajów) 

Deserki shotowe 

Świeże owoce krojone 

Kawa/wybór herbat  

PROPOZYCJE DODATKOWO PŁATNE 
 

 

PRZEKĄSKI 
 

Tatar wołowy z siekanymi marynatami                             104zł/półmisek (zamawiany na 8os.) 

Kurczak po polsku                                                    110zł/szt. (ok.20 porcji, zamawiany na sztuki) 

  Kaczka faszerowana mięsem i bakaliami            130zł/szt. (ok.20 porcji, zamawiana na sztuki) 

Rolada ze szczupaka podana z                            130zł/szt. (ok.20 porcji, zamawiana na sztuki) 

sosem tatarskim   

 

 

DANIA GORĄCE PODANE WIELOPORCJOWO 
 

Howieńska babka ziemniaczana                                                                              15zł/os. (130g) 

Pierogi z mięsem, pierogi  z kapustą i grzybami                                                 15zł/os. (mix 4szt.) 

Pierogi z dziczyzną, pierogi z gęsiną i żurawiną                                                  18zł/os. (mix 4szt.) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                     SŁODKOŚCI I WYPIEKI 
 

Rustykalny tort śmietanowy z owocami (z drewnianym                                                  80zł/kg  

topperem ‘Komunia Święta’  

Torcik mocno czekoladowy                                                                                                80zł/kg 

Tort bezowy z kremem mascarpone                  220zł/szt. (ok.20 porcji, zamawiany na sztuki) 

            Francuskie makaroniki                                                                                   100zł/patera (25 szt.) 

Deser lodowy z bitą śmietaną i owocami                                                                            9zł/os. 

Chleb własnego wypieku                                                                                                      5zł/os. 

INNE 

           Opakowanie jednorazowe                                           1zł/szt. (zamawiane i płatne u Obsługi) 

           Pudełeczko z ciastem na wynos dla Gości                                                           20zł/szt. (300g) 

           Rozpalenie ogniska                                    200zł/2h (każda kolejna godzina - dopłata 100zł/h) 

           Kiełbaska z dodatkami                        12zł/os. (POWYŻEJ 40os. ROZPALENIE OGNISKA GRATIS) 

 

 
 

DODATKOWE INFORMACJE 
 

Tort można dostarczyć wyłącznie za okazaniem potwierdzenia zakupu lub za                                                     

poświadczeniem jakości 

 

Usługa gastronomiczna zawiera 8% i 23% VAT 

Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 500zł gotówką lub  

przelewem bankowym 

 

W przypadku rezygnacji z przyjęcia zadatek nie podlega zwrotowi 

Ostateczną ilość osób, za którą się rozliczamy, należy zgłosić 7dni przed terminem przyjęcia 

Brak ograniczenia czasowego  

 
 

W razie jakichkolwiek pytań oraz rezerwacji  

zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego  

 

 
KOM.:  6000 1234 8   

BIURO@MAJATEK-HOWIENY.PL 

 

   


