Sala weselna Tiffany
ul. Chrzanowska 2, 32–065 Wola Filipowska
tel. 12 283 77 88 | tel. kom. 664 429 505
www.tiffanysalaweselna.pl
e-mail: aleksandra@tiffanysalaweselna.pl

PRZYJĘCIE KOMUNIJNE u Tiffany`ego 2022 r.
Menu I

cena: 185 zł/osoba
Zupa | podana w wazie

Rosół wołowo-drobiowy | makaron | warzywna mozaika
Danie główne | podane na półmiskach
Eskalopka drobiowa

Kotlet szwajcarski | szynka | ser żółty
Zawijaniec wieprzowy | boczek | cebulka | kiszony ogórek
Ziemniaki | masło | koperek
Kompozycja surówek
Ciasta oraz porcjowane owoce | eksponowane na paterach
Bufet zimny

Mięsa pieczyste i wędliny
Sałatka Caprese zroszona pesto bazyliowym
Sałatka z kurczakiem i tortellini
Sałatka jarzynowa
Tymbaliki

Duet koreczków śledziowych

Babeczki faszerowane szpinakiem i suszonymi pomidorami
Roladki z tortilli

Wybór pieczywa
Kolacja dla dzieci

Kotleciki drobiowe w panko | frytki | ketchup | surówka
Kolacja

Staropolski żurek | jajko | pieczywo
Napoje | nielimitowane

Soki owocowe | Woda niegazowana z cytryną | Napoje gazowane – bufet
Kawa z ekspresu przelewowego, herbata – bufet
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PRZYJĘCIE KOMUNIJNE u Tiffany`ego 2022 r.
Menu II

cena: 205 zł/osoba
Zupa | podana w wazie

Rosół wołowo-drobiowy | makaron | warzywna mozaika
Danie główne | podane na półmiskach
Eskalopka drobiowa
Kotlet szwajcarski

Zawijaniec wieprzowy | boczek | cebulka | kiszony ogórek
Ziemniaki | masło | koperek
Kompozycja surówek
Deser
Lody śmietankowe | sos owocowy | bita śmietana
Ciasta oraz porcjowane owoce | eksponowane na paterach
Bufet zimny

Mięsa pieczyste i wędliny
Sałatka Caprese zroszona pesto bazyliowym
Sałatka z kurczakiem i tortellini
Sałatka jarzynowa
Tymbaliki

Duet koreczków śledziowych

Babeczki faszerowane szpinakiem i suszonymi pomidorami
Roladki z tortilli

Wybór pieczywa
Kolacja dla dzieci

Kotleciki drobiowe w panko | frytki | ketchup | surówka
Kolacja

Polędwiczki w otulinie boczku | sos | kopytka | surówka z buraków
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Napoje | nielimitowane
Soki owocowe | Woda niegazowana z cytryną | Napoje gazowane – bufet
Kawa z ekspresu przelewowego, herbata – bufet

Dodatkowe pakiety 2022 r.
Przystawka

Pasztet staropolski | grzanka | kremowy serek | grzanka | konfitura żurawinowa
cena: 16 zł/osoba
Tatar z łososia | vol-au-vent
cena: 22 zł/osoba

Deser

Tort

Panna Cotta | sos owocowy

Frambolada – jasny i ciemny biszkopt |

cena: 15 zł/szt.

chrupka karmelowa | śmietana | biała

Lody śmietankowe | sos owocowy

czekolada | żelka malinowa

| bita śmietana

Mascarpone z owocami – jasny biszkopt |

cena: 15 zł/szt.

owocowa | sezonowe owoce

Paczka z ciastem

mascarpone | śmietana | frużelina

Czekoladowa rozkosz | ciemny biszkopt |
mus porzeczkowy | śmietana | czekolada

4 rodzaje ciast

| opakowanie plastikowe
cena: 30 zł

cena: 85 zł/kg

Pakiet alkoholowy we własnym zakresie
Wódka, wino, piwo, kolorowe alkohole z akcyzą – jednorazowa opłata w wysokości
100 zł, obejmująca chłodzenie alkoholu, udostępnienie bufetu wraz ze szklankami
oraz kieliszkami.
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Oferta obejmuje:
 wystrój stołów udekorowanych żywymi kwiatami, świeczkami oraz serwetami,

 pokrowiec na krzesło dla dziecka komunijnego (koszt pokrowców dla
pozostałych gości 10 zł/szt.),

 winietkę imienną oraz figurkę aniołka dla dziecka komunijnego,
 personalizowane karty menu,

 opiekę animacyjną (przy rezerwacji co najmniej trzech przyjęć).
W przypadku posiłku dla dzieci:
 do 3 lat – GRATIS!

 od 3–12 lat – zniżka 50%
 powyżej 12 lat – płatny 100%

Warunki rezerwacji:
 cena przyjęcia komunijnego obowiązuje na dzień organizacji uroczystości,
 zadatek wynosi 1 000 zł w formie gotówki lub przelewu,

 końcowe rozliczenie następuje najpóźniej w dniu realizacji usługi wyłącznie
w formie gotówkowej (brak możliwości płatności kartą),

 rezerwacja obejmuje co najmniej 20 osób z pełnopłatnym i jednolitym menu,
 w jednej sali danego terminu może odbyć się kilka przyjęć,

 Tiffany zastrzega sobie prawo do wyboru sali, miejsca oraz konfiguracji stołów,

 czas rezerwacji sali – do 8 godzin (każda dodatkowo rozpoczęta godzina
wynajmu sali stanowi koszt 300 zł/godz.),

 liczbę

gości

(z

podziałem

na

dzieci

i

dorosłych)

należy

ostatecznie

zaktualizować „w dół” do 12 dni przed terminem przyjęcia – w przeciwnym
razie, wiążąca jest ilość osób zdeklarowana w formularzu komunijnym.

Z poważaniem,
Aleksandra Sobczyńska
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