Szanowni Państwo,
Bardzo dziękujemy za zainteresowanie naszą usługą.
Dołożymy wszelkich starań, aby została ona wykonana na najwyższym poziomie.
O jakość i smak proponowanego menu dba zespół profesjonalnych kucharzy pod
kierownictwem szefa kuchni z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem, Wojciecha Plewko.
Rezerwacja w Sali Bankietowej Rembertów to, poza świetnym jedzeniem, dostęp do
zielonego i zacisznego ogródka z placykiem zabaw dla dzieci, doświadczona obsługa
kelnerska, możliwość rezerwacji sali dopasowanej do liczby Państwa gości. Do dyspozycji
oddajemy Państwu parking wewnętrzny oraz szatnię dla gości, istnieje również możliwość
wynajęcia miejsc noclegowych.
Wybierając nasz obiekt mają Państwo możliwość skorzystania z jednej z trzech sal
- Sala Kolumnowa pomieści ponad 250 osób zostawiając miejsce na 100 m2 parkietu
- Sala Barowa mieści 60 osób z dużym Cocktail Barem i wyjściem do ogródka
- Sala Bilardowa przeznaczona dla maksymalnie 30 osób z wyjściem do ogródka i kulą
dyskotekową
Naszym celem jest, aby byli Państwo w pełni zadowoleni z dokonanego wyboru.

Filip Wojnicki

Komunia w Sali Bankietowej Rembertów na rok 2019
Dania serwowane przez kelnerów do stołów:
I Serwis
Rosół z makaronem
II Serwis
Medaliony z kurczaka marynowane w tymianku z szynką parmeńską serwowany w sosie rose z
pomidorami na ziemniaczanej gratenie z bukietem zielonych warzyw i marchewką karmelizowaną
Przystawki wyłożone na półmiskach na stołach
Roladki ze schabu z musem korniszonowym
Polędwiczki z serem pleśniowym i winogronami
Indyk z owocami w galaretce
Mix sałat z marynowanymi krewetkami w tempurze w ananasowym chilli z kardamonem
Carpaccio z wędzonego łososia z kremowym serkiem, koprem i cytryną
Śledź na dwa sposoby – z cebulką i pod pierzynką
Roladki z cukinii z serem feta i suszonym pomidorem
Caprese z pomidorów i mozzarelli z cukinią skropione sosem z suszonych pomidorów
Terina warzywna z brokułami
Sałatka śródziemnomorska z makaronu, włoskich wędlin z ratatuj warzywnym
Sałatka z piersią z kurczaka z miodowym sosem vinaigrette
Dodatki na stołach
Wybór bułeczek bankietowych i chlebów wypiekanych na miejscu
Masło
Bufet deserowy
Wybór ciast szefa kuchni
Creme brulle
Mini Panna cotta
Min tiramisu
Cytrusowe galaretki z truskawkami
Bezy z mascarpone i owocami
Owoce filetowane

Napoje na stołach bez ograniczeń podczas trwania przyjęcia
Soki owocowe 100%, Woda mineralna z cytryną, napoje gazowane
Lemoniady domowe
Napoje gorące bez ograniczeń podczas trwania przyjęcia
Kawa z ekspresów automatycznych (w tym espresso, cappuccino, latte)
Wybór herbat
Mleko, cukier, cukier brązowy, posypki do kawy
Sprzęt i dodatkowe usługi zawarte w cenie
Atrakcje i animatorzy dla dzieci
Profesjonalna obsługa kelnerska
Nakrycie stołów
Pełna zastawa stołowa wysokiej jakości
Profesjonalne ekspresy do kawy
Dostęp do zielonego ogrodu
Parking dla gości
Szatnia na 200 numerków
Oferta dla dzieci
Dzieci 0-2 lata – 100% zniżki
Dzieci 2-12 lat – 50% zniżki
Możliwość zamówienia menu dziecięcego na I i II serwis
Serwis I Rosół z makaronem
Serwis II Polędwiczki z kurczaka w panierce kukurydzianej, frytki, surówka
Opcjonalnie – kolejne danie serwowane do ustalenia

