PRZYJĘCIE KOMUNIJNE 2020

We wnętrzach The Granary – La Suite Hotel odnajdą
Państwo ciepłą, rodzinną atmosferę w eleganckiej
oprawie. Nie ma lepszego miejsca w centrum Wrocławia
na świętowanie najważniejszych rodzinnych uroczystości
i imprez okolicznościowych niż Mennicza Fusion.
Klimatyczna restauracja, zaskakująca kuchnia, dyskretna
obsługa oraz serwis szyty na miarę Państwa potrzeb –
wszystko to stanowi gwarancję sukcesu organizowanych
z nami spotkań.

Zapraszamy do kontaktu:
Restauracja Mennicza Fusion
Tel. +48 71 395 26 02 lub 65
Email: restaurant@granaryhotel.com
Dział Sprzedaży
Tel. +48 71 395 26 66
Email: sales@granaryhotel.com

PRZYJĘCIE KOMUNIJNE 2020
PROPOZYCJA I:
Przystawka:
Ceviche z dorsza/ Papryka/ Cebulki
***

Zupa:
Rosół z makaronem
***
Dania główne:
Filet z indyka/ Pieczone ziemniaki/ Warzywa sezonowe

***
Desery:
Otwarta szarlotka z kremem chantill
***
Napoje:
Kawa/ herbata/ woda/ soki
Cena:
170 pln/osoba dorosła
85 pln/dzieci do lat 10
Dzieci do lat 3 – bezpłatnie

PRZYJĘCIE KOMUNIJNE 2020
PROPOZYCJA II:
Przystawka:
Pasztet z królika cebulkami marynowanymi
***
Zupa:
Krem z warzyw sezonowych
***
Dania główne:
Policzek wołowy / Marchew/ Puree ziemniaczane
***
Desery:
Tort czekoladowo-wiśniowy
***
Napoje:

Kawa/ herbata/ woda/ soki

Cena:
210 pln/osoba dorosła
105 pln/dzieci do lat 10
Dzieci do lat 3 - bezpłatnie

PRZYJĘCIE KOMUNIJNE 2020
OPCJONALNIE do powyższych propozycji:
***
Bufet przekąsek:
- Selekcja wędlin i serów
- Filet z indyka w ziołach
- Łosoś marynowany z oliwkami
- Selekcja mięs pieczonych
- Sałata z ciecierzycy z półgęskiem
- Sałatka Cezar z kurczakiem
- Sałatka ziemniaczana z owczym serem i suszonymi pomidorami
-Chleb, masło
Cena:
80 pln/osoba dorosła
40 pln/dzieci do lat 10
Dzieci do lat 3 – bezpłatnie
***
Domowe wypieki:
- Brownie czekoladowe
- Szarlotka
- Baba piaskowa
- Ciasto marchewkowe
-Sernik
Cena przy wyborze 2 ciast: 25 pln/osoba dorosła
Cena przy wyborze 3 ciast: 30 pln/osoba dorosła

PRZYJĘCIE KOMUNIJNE 2020
***
Oferta obowiązuje do 5h przy rezerwacji stolika w sali restauracyjnej,
sali Ceglanej, sali Garden lub sali Grande.
Istnieje możliwość rezerwacji sali na wyłączność za dodatkową
dopłatą.
***
USŁUGI DODATKOWE:
Pokrowce
na krzesło komunijne – Gratis,
pozostałe krzesła
12 pln/szt

Dekoracja kwiatowa
podstawowa dekoracja kwiatowa w cenie,
bogatsze kompozycje na życzenie za dopłatą.
Open bar
do 5h /wódka wyborowa, wino domowej selekcji białe i czerwone/
120 pln/os
***

