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 50 osób z dużym Cocktail Barem i wyjściem do ogródka
- Sala Bilardowa przeznaczona dla maksymalnie 30 osób z wyjściem do ogródka
Naszym celem jest, aby byli Państwo w pełni zadowoleni z dokonanego wyboru.

Zapraszamy do kontaktu z Managerem obiektu, który przedstawi Państwu szczegóły oferty.
Tel:690-800-657
e-mail: rezerwacje@SalaRembertow.pl

Komunia w Sali Bankietowej Rembertów 2022 r.
Koszt menu: 180 zł/osobę dorosłą
Dania serwowane:
Zupa – dwie do wyboru przez Gości
Rosół z makaronem i karmelizowaną marchewką lub chłodnik z botwinki
Danie główne
Pierś z kurczaka z hiszpańską kiełbasą chorizo, suszonymi pomidorami i serem z sosem
tymiankowym, gratiną ziemniaczaną i surówką
Opcjonalnie (+ 12 zł)
Pucharek lodowy z bitą śmietaną i owocami
Opcjonalnie (+ 15 zł)
Boef Strogonow z siekanym kiszonym ogórkiem
Przystawki na półmiskach w stołach:
Szparagi zawijane z szynką i musem ziołowym
Pierś kaczki z konfiturą z żurawiny
Pasztet z dziczyzny z musem z jabłek duszonych w żubrówce i czarnej porzeczce
Krewetki pieczone w chrupiącym cieście filo z musem krabowym i sosem z chilli i ananasa
Filet z łososia sous vide z cytrynową galaretką
Śledź na dwa sposoby – z cebulą i po kaszubsku
Caprese z pomidorów i mozzarelli z cukinią, skropione sosem z suszonych pomidorów
Pasztet wegański z czerwonej fasoli, zielonego groszku i cieciorki z konfiturą z czerwonej cebuli
Sałatka ze świeżym szpinakiem, pomidorkami cherry i prażonymi pestkami dyni
Sałatka z piersią z kurczaka z miodowym sosem vinaigrette
Wybór bułeczek bankietowych oraz chlebów wypiekanych na miejscu, masło
Bufet deserowy:
Wybór ciast szefa kuchni
Wybór deserków koktajlowych
Owoce filetowane
Torcik bezowy
Tort Komunijny (80 g./osobę)
Tort w wersji wybranej ze zdjęcia, w wybranym smaku, z wybranym napisem

Napoje zimne – nielimitowane podczas trwania przyjęcia
Soki owocowe 100%
Woda mineralna z cytryną
Lemoniady domowe
Napoje gazowane ( produkty Coca Coli )
Napoje gorące – nielimitowane podczas trwania przyjęcia
Kawa z ekspresów ( espresso, cappuccino, latte itp.)
Wybór herbat
Dodatki

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
Usługi zawarte w cenie
Menu
Napoje zimne i gorące
Tort komunijny
Dekoracje kwiatowe na stołach: biało - zielone bukieciki
Nakrycia stołów i krzeseł na biało
Animacje dla dzieci oraz dmuchany zamek

