Club Garage
Club Bilardowy Black 8
Kręgielnia Galaktyka
Katowice ul. Dąbrówki10
tel. 032 781 08 60
kom. 0 502 483 920
e-mail: biuro@clubgarage.pl
http://www.clubgarage.pl

PRZYJĘCIE KOMUNIJNE
1

140 ZŁ/os.
TRADYCJA I … ZABAWA!
(pyszne menu, zabawy dla dzieci, kręgle i bilard dla dorosłych gratis!)

1

Cena nie zawiera tortu komunijnego. Maluchy siedzące na kolanach Rodziców (bez dodatkowego nakrycia)- gratis. Dzieci
do lat 7- ½ ceny. Możliwość domówienia ciepłej kolacji (o szczegóły zapytaj menagera).

MENU:
ZUPA (serwowana przez kelnerów):


Rosół z makaronem

DANIE GŁÓWNE

(podanie półmiskowe)2:



PATERY MIĘS (2 szt./os.): roladki wołowe, polędwiczki wieprzowe, devolay



DODATKI: kluski białe, ziemniaki z wody z koperkiem



SURÓWKI: kapusta modra, zestaw surówek

DESER:


Patery ciast własnego wypieku (2 szt./os): sernik wiedeński, szarlotka, rafaello



Owoce



Lody z bitą śmietaną

ZIMNA PŁYTA I SAŁATKI:


Wybór wyrobów wiejskich (pasztet, wędzona kiełbasa, szynka, schab pieczony)



Wybór serów (żółty, oscypek, camembert, lazur)



Parówki w cieście francuskim



Jajka z dressingiem



Śledzik w oleju



Tymbaliki drobiowe



Sałatki: z tortelini, cezar



Wybór warzyw marynowanych



Pieczywo, masełka, smalec

NAPOJE:

2



Kawa/ herbata (bez limitu)



Soki owocowe, napoje gazowane, woda z cytryną i miętą (bez limitu)

W trosce o naszych najmłodszych Gości, istnieje możliwość zamiany dań głównych na potrawę dla Dzieci (podanie
talerzowe). Nasza propozycja to nuggetsy z frytkami. Zamiana dań głównych na potrawy dla Dzieci powoduje jednoczesne
proporcjonalne zmniejszenie ilości dań dla osób dorosłych.

ATRAKCJE i DEKORACJE:


Zabawy na kręgielni z animatorem dla dzieci (gra w kręgle, inne zabawy) + słodkości dla
najmłodszych



Kręgle dla dorosłych gratis! (1 tor na 2 godz./ 10 os.),



Bilard dla dorosłych gratis (1 stół na 2 godz./10 os.)



Dekoracja stołu (białe obrusy, świeże kwiaty, dekoracja różowa- dziewczynki, niebieska- chłopcy)

REZERWACJA i PŁATNOŚĆ:


Istnieje możliwość wstępnej rezerwacji dogodnego terminu na okres 7 dni (bez wpłaty zaliczki), po
tym czasie, jeżeli rezerwacja nie zostanie opłacona zostaje automatycznie anulowana



Aby zarezerwować termin należy wpłacić 500 zł zaliczki i podać szacunkową ilość Gości (+/- 20%
ostatecznej ilości) oraz imię dziecka (kwestia dekoracji). Reszta płatności w dniu Przyjęcia- kartą
lub gotówką.



Na 14 dni przed Przyjęciem Komunijnym, prosimy o podanie następujących informacji (drogą
emailową na biuro@clubgarage.pl lub osobiście w restauracji):

- ILOSĆ OSÓB:

należy podać ostateczną ilość osób z zaznaczeniem ilości dzieci (bez
osobnego nakrycia- gratis oraz do lat 7- ½ ceny). Liczba osób może się wahać
max. 20% od wstępnie podanej ilości osób.

- TORT:

jeżeli zdecydują się Państwo na tort z naszej oferty, należy go zamówić min.
14 dni przed Przyjęciem (należy podać smak, rozmiar, kolor dekoracji oraz
napis np. „I Komunia Święta Tomka”)

- GODZINA:

szacunkową godzinę przybycia do restauracji

- KRĘGLE/ BILARD (gratis)- prosimy o rezerwację stołów/ torów
-NABOŻEŃSTWO: czy planujecie Państwo iść na popołudniowe Nabożeństwo?- jeśli tak to o
której godzinie i czy część Gości zostanie w restauracji (kwestia podania
zimnej płyty etc.)
- ALKOHOL:

czy planują Państwo zamawiać alkohol-np. wino do obiadu?

- NA WYNOS:

czy pozostałe po Przyjęciu produkty mają zostać zapakowane na wynos
(koszt 1 zł /1 pojemnik)

OFERTA TORTÓW KOMUNIJNYCH:
(istnieje możliwość przyniesienia własnego tortu- wówczas pobieramy 3 zł/os. za obsługę)

SMAKI TORTÓW (do wyboru):


Z KREMEM CZEKOLADOWYM /biszkopt czekoladowy, rodzynki, krem czekoladowy, z dodatkiem
alkoholu/



Z KREMEM ŚMIETANKOWYM /jasny biszkopt, rodzynki, lekki krem śmietankowy, z dodatkiem
alkoholu/



Z KREMEM PORZECZOWYM /jasny biszkopt, krem porzeczkowy, owoce, z dodatkiem alkoholu/



BITA ŚMIETANA Z OWOCAMI /jasny biszkopt, bita śmietana, kawałki brzoskwiń, niewielkie ilości
kokosu, bez alkoholu/

Istnieje możliwość ustalenia kolorystyki tortu (żółty/różowy/niebieski) oraz napisu na torcie (np. „I Komunia
Święta Agnieszki”)

TORTY STANDARD (z dekoracją lub opłatkiem-do wyboru)
LICZBA OSÓB

CENA

10 os.

95 zł

15 os.

130 zł

20 os.

170 zł

25 os.

210 zł

30 os.

250 zł

40 zł

330 zł

TORTY KSIĄŻKI:
LICZBA OSÓB

CENA

15 os.

145 zł

25 os.

240 zł

