Przyjęcie Komunijne
KISTON - wymarzone miejsce na
wyjątkowe, rodzinne przyjęcie

Komunia Święta to wielkie
wydarzenie dla każdego dziecka, jedna z
pierwszych najważniejszych chwil w jego życiu.
KISTON – hotel przepięknie położony w
zacisznym urokliwym sercu Kaszub – to idealne
miejsce. Gwarantujemy , że ten dzień będzie
niezwykły a przyjęcie w naszym hotelu
pozostanie cudownym wspomnieniem na całe
życie dla Państwa i wszystkich Gości.
Dla nas najważniejszy jest profesjonalizm i
zadowolenie naszych Klientów.

sala biblioteka – maksymalnie 45 osób z
bezpośrednim wyjściem na taras
sala złota – maksymalnie 25 osób z
bezpośrednim wyjściem na zewnątrz
sala restauracyjna z barem– maksymalnie
80 osób

Załączone menu jest jedynie przykładem. Oferty
przygotowujemy indywidualnie dla każdego
Klienta zgodnie z sugestiami i życzeniami – aby sprostać
Państwa oczekiwaniom.
Szczegóły planowanych uroczystości omawiamy
podczas spotkań, na które zapraszamy
serdecznie.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji...
Małgorzata Pranczk gosia@kiston.pl
tel. 609 88 44 87
http://www.hotelkiston.pl

Menu 1

Menu 2

OSOBA DOROSŁA : 175 PLN
DZIECKO DO LAT 12 : 95 PLN

OSOBA DOROSŁA : 195 PLN
DZIECKO DO LAT 12 : 109 PLN

ZUPA:

ZUPA:

 domowy rosół z kury z makaronem
DANIA GŁÓWNE: 1 do wyboru

 polędwiczka wieprzowa nadziewana
borowikami podana na puree
ziemniaczanym z marchewką kandyzowaną
 drobiowa roladka faszerowana szpinakiem i
serem mozzarella w towarzystwie
ziemniaków rosti i z miksem sałat
DESER: 1 do wyboru

 delikatny włoski mus panna cotta z sosem
ze świeżych malin
 tort śmietanowy z owocami
NAPOJE: bez limitu

 woda mineralna z cytryną i świeżą miętą
 soki 100%, napoje gazowane
 kawa, herbata – w bufecie
ZIMNE ZAKĄSKI:











pstrąg wędzony
łososiowe roladki z kremowym chrzanem
schab w galarecie
pieczarka faszerowana w trzech smakach
sałatka jarzynowa zawijana w szynce
sałatka z kurczakiem grillowanym
kompozycja swojskich wędlin i serów
terrina drobiowa
pieczywo, masło

KOLACJA :

 barszcz czerwony z kołdunami

 domowy rosół z kury z makaronem
DANIA GŁÓWNE: serwowane półmiskowo



kaszubski przysmak : potrawka z kurczaka z
ryżem i białym sosem





tradycyjny kotlet de volaille
staropolski zraz wołowy
polędwiczka wieprzowa nadziewana
borowikami

DODATKI:




gotowane ziemniaczki posypane świeżym
koperkiem, frytki, sos
bukiet grillowanych warzyw, mix surówek,

buraczki zasmażane
DESER:




puchar lodów waniliowych z gorącymi wiśniami
i bitą śmietaną
owoce sezonowe – 150 g/os.

NAPOJE: bez limitu

 woda mineralna z cytryną i świeżą miętą
 soki 100%, napoje gazowane
 kawa, herbata – w bufecie
ZIMNE ZAKĄSKI:










łosoś gotowany w sosie jogurtowokoperkowym
pstrąg w galarecie
schabowa z kremowym chrzanem
tymbalik drobiowy z warzywami

sałatka jarzynowa zawijana w szynce
sałatka gyros
kompozycja swojskich wędlin i serów
drobiowe roladki nadziewane szpinakiem i
mozzarellą
 szparagi zawijane szynką parmeńską
 pieczywo, masło
KOLACJA:

 żurek z białą kiełbasą i jajkiem

Menu

3

OSOBA DOROSŁA: 225 PLN
DZIECKO DO LAT 12: 125 PLN
ZUPA: 1 do wyboru



krem z białych warzyw z groszkiem
ptysiowym



domowy rosół z kury z makaronem

DANIA GŁÓWNE: serwowane półmiskowo

 drobiowa roladka nadziewana grzybami
 tradycyjny staropolski zraz wołowy
 udko z kaczki pieczona z jabłkiem
 łosoś parowany
DODATKI:

 gotowane ziemniaczki posypane świeżym
koperkiem, frytki, sos
 bukiet kolorowych gotowanych jarzyn,
sałatka wiosenna , surówka z marchwi,
buraczki zasmażane
DESERY:






crème brullee
ciasta (180 g/os.) - cztery gatunki
owoce sezonowe – 150 g / os.
tort owocowy

NAPOJE: bez limitu

 woda mineralna z cytryną i świeżą miętą
 soki 100%, napoje gazowane
 kawa, herbata – w bufecie
ZIMNE ZAKĄSKI:











pstrąg w galarecie
szparagi zawijane łososiem
schab pieczony ze śliwką
kompozycja swojskich wędlin z serowymi
rozmaitościami
tymbalik drobiowy
sałata lodowa z kurczakiem grillowanym
sałatka z makaronem
roladki z bakłażana z serem ricotta
pieczywo , masło

KOLACJA:

 krem z szparagów

Cena wybranego menu uwzględnia:
Kompleksową aranżację stołów z
stylizowanymi krzesłami
Dekorację kwiatową przed Komunikantem/tką i
dekorację krzesła
Jednolitą elegancką zastawę stołową, sztućce,
kremowe obrusy oraz bankietówki dla Gości
Obsługę kelnerską
Personalną opiekę nad przebiegiem
uroczystości
Parking dla Gości
Rezerwację wybranego terminu i Sali w
określonych godzinach gwarantuje podpisanie
umowy wraz z wpłatą zadatku w wysokości
1.000PLN
Atrakcyjne rabaty na pokoje z śniadaniem
Ekran 400 x 300 cm + projektor multimedialny
do wyświetlania zdjęć i filmów rodzinnych

E zniżka na menu dla dzieci
♕dodatkowe bezpłatne atrakcje dla Gości:
Dmuchana zjeżdżalnia Jungle Mania
Trampolina XXL
Kolorowy zamek dmuchany dla maluchów
Drewniany plac zabaw na zewnątrz
Klub Kistonek wewnątrz budynku
Wszystkie proponowane menu są jedynie
propozycjami, które możemy zmodyfikować tak by
powstało
menu
najbardziej
Państwu
odpowiadające. Jeśli mają Państwo dodatkowe
pytania zachęcamy do spotkania na terenie hotelu
w celu zaprezentowania naszych możliwości.
Jestem
do
Państwa
dyspozycji.
Małgorzata Pranczk gosia@kiston.pl
tel. 609 88 44 87

