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Indywidualne podejście do każdego zapytania 

Fachową i miłą obsługę, która zadba o satysfakcję wszystkich Gości 

Pełne wsparcie Specjalisty ds. Organizacji Spotkań Okolicznościowych 

Specjalne menu dla dzieci (do lat 3 bezpłatnie, od 4 do 9 lat - 50%)  

Uroczystą dekorację kwiatową stołów 

Klimatyzowane wnętrza 

Domową atmosferę i wykwintną, klasyczną kuchnię 

Bezpłatne miejsca parkingowe dla Gości  

Stypy to uroczyste przyjęcie, podczas którego krewni i przyjaciele mogą w spokoju oddać szacunek 

tym, którzy odeszli. Również nam zależy, aby podczas tego czasu trudnych emocji rodzina mogła 

uczcić pamięć bliskiej osoby. Zaufaj Hotelowi Szafran**** i powierz naszym pracownikom organizację 

tego wyjątkowego spotkania.  

STYPY 

OFERUJEMY 
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            HOTEL SZAFRAN OFERTA KOMUNIJNA 

Przyjęcia z okazji Pierwszej Komunii Świętej są ważnym wydarzeniem w życiu dla całej rodziny. To także wiele ważnych spraw i czynno-

ści do zorganizowania. Aby nie martwić się organizacją przyjęcia zapraszamy do skorzystania z oferty przygotowanej przez Restaura-

cję Szafranowy Dwór. 

 

OFERUJEMY 

PROPOZYCJA I - Obiad serwowany jednoporcjowo 

 

ZUPA 

Rosół z makaronem i zieleniną lub inna zupa-krem /     

do ustalenia 
 

DANIE GŁÓWNE 

Roladka drobiowa z fetą i suszonym pomidorem                   

podana z ziemniakami opiekanymi oraz glazurowaną 

w miodzie i imbirze marchewką 

 

DESER 

Ciastko czekoladowe z kremem kawowym                          

oraz pomarańczą 
 

PAKIET NAPOJÓW  

Kawa, herbata, woda mineralna niegazowana,                  
soki owocowe  

 

 
CENA: 45,00 PLN /osoba     
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STYPY 

PROPOZYCJA II - Obiad serwowany jednoporcjowo 

 

ZUPA 

Rosół z makaronem i zieleniną lub inna zupa-krem /                 

do ustalenia 
 

DANIE GŁÓWNE 

Grillowane kotleciki wieprzowe zapieczone z grzybami i 

serem mozzarella podawane z ziemniakami                                

glazurowanymi w koperku i szpinakiem sauté  
 

DESER 

Panna cotta waniliowa z truskawkami 
 

PAKIET NAPOJÓW  

Kawa, herbata, woda mineralna niegazowana,                  
soki owocowe  
 

CENA: 55.00 PLN /osoba     

PROPOZYCJA III - Obiad serwowany jednoporcjowo 

 

ZUPA 

Rosół z makaronem i zieleniną lub inna zupa-krem /                 

do ustalenia 
 

DANIE GŁÓWNE 

Rolada wołowa z farszem śląskim, podana z kapustą 

czerwona zasmażaną, kluskami śląskimi 

 

DESER 

Ciasta własnego wypieku – sernik, szarlotka /                        

2 por./osobę 
 

PAKIET NAPOJÓW  

Kawa, herbata, woda mineralna niegazowana,                  
soki owocowe  

 

 

CENA: 60.00 PLN /osoba     

PROPOZYCJA IV - Obiad serwowany paterowo 

 

ZUPA 

Rosół z makaronem i zieleniną lub inna zupa-krem / do ustalenia 

DANIE GŁÓWNE 

Rolada wołowa z farszem śląskim 

Karczek z grzybami  

Filet z kurczaka zapieczony mozzarellą 

DODATKI SKROBIOWE 

Kluski śląskie 

Ziemniaki opiekane w ziołach 

DODATKI WARZYWNE 

Czerwona kapusta z winnym jabłkiem 

Surówka z marchewki z mandarynką 

Kiszona kapusta zasmażana 

SOSY 

Sos pieczeniowy 

Sos z grzybów leśnych 

DESER 

Ciasta własnego wypieku – sernik, szarlotka, biszkoptowe 
z galaretką /  3 por./osobę 

PAKIET NAPOJÓW  

Kawa, herbata, woda mineralna niegazowana, soki owocowe  
 

CENA: 80.00 PLN /osoba     


