
 

Informacje pod numerem 12 584 18 00, 501 438 712, 603 673 540 lub biuro@blekitnalaguna.com 

Rezerwacja odbywa się poprzez wpłatę zadatku oraz podpisanie umowy. 

 

 

Zupa (do wyboru): Drugie Danie (do wyboru): 

✓ Rosół z makaronem, ✓ De Volaille nadziewany serem i ziołowym masłem, 

✓ Krem pieczarkowy z groszkiem ptysiowym, ✓ Soute wieprzowe z pieczarkami 

✓ Zupa borowikowa, ✓ Bitki wieprzowe w sosie borowikowym 

✓ Krem z białych warzyw z grzankami, ✓ Kotlet schabowy, 

✓ Krem z zielonego groszku ✓ Filet z kurczaka w kokosowo sezamowej panierce 

 Młode ziemniaki, zestaw surówek (marchewka, 

biała kapusta, mizeria) 

Płyta zimna: 

✓ Półmisek wędlin,  ✓ Galaretka drobiowa, 

✓ Sałatki: jarzynowa oraz meksykańska ✓ Stripsy z sosem czosnkowym 

Deser (do wyboru): Puchar lodowy z owocami i bitą śmietaną lub Panna Cotta 

Tort komunijny (kształt i smak do wyboru) 

Ciasto (na kloszach) 

Gorąca kolacja (do wyboru): 

✓ Beef Strogonoff, ✓ Gulasz z indyka z grillowaną papryką  

i podgrzybkiem, 

✓ Zapiekanka mięsna, ✓ Barszcz czerwony z krokietem, 

✓ Mus z dyni z grzanką i pulpecikiem ✓ Szynka pieczona z kaszą, 

Napoje: 

✓ Kawa, herbata – nielimitowane, 

✓ Woda mineralna gazowana i niegazowana– nielimitowane, 

✓ Soki owocowe w dzbankach- nielimitowane, 

Cena obejmuje: 

✓ Białe obrusy na stołach oraz pokrowce na krzesłach, 

✓ Żywe kwiaty na stole, 

✓ Obsługę kelnerską, 

✓ Klimatyzowane sale, 

 

Cena nie obejmuje: 

✓ Napojów alkoholowych, 

✓ Napojów gazowanych, 

✓ Paczka z ciastem dla gości ( 25 zł /60dag), 

Cena: 

✓ Osoba dorosła: 165 zł 

✓ Dziecko: 120 zł 

Ceny zawierają Podatek VAT 
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Rezerwacja odbywa się poprzez wpłatę zadatku oraz podpisanie umowy. 

Informacje dodatkowe: 

✓ Ostateczne potwierdzenie ilości osób biorących udział w uroczystości odbywa się na tydzień przed Komunią 

(Poniedziałek) 

✓ Zwiększenie ilości osób na przyjęciu możliwe po konsultacji oraz zmianie zapisów w umowie. 

✓ Warunkiem podpisania umowy jest wpłata zadatku w kwocie 500,00 zł (gotówka, karta lub przelew),  

✓ Menu należy ustalić najpóźniej do 31 marca. 

✓ Zadatek odliczany jest przy końcowym rozliczeniu. 

✓ Rozliczenie odbywa się do piątku przed przyjęciem (gotówka, karta, przelew). 

✓ W przypadku rezygnacji z terminu zadatek nie podlega zwrotowi. 

✓ Przyjęcia komunijne odbywają się do godziny 2030. 

✓ Na Sali może znajdować się więcej niż jedno przyjęcie. 

✓ Restauracja nie zapewnia miejsc parkingowych. 

✓ Do lokalu nie ma możliwości wnoszenia własnych produktów spożywczych (ciasta, torty, napoje etc.). 


