
 

                 OFERTA NA ORGANIZACJĘ PRZYJĘCIA KOMUNIJNEGO NA TERENIE 

OŚRODKA JEGIEL W NOWEJ WSI  

 

  Szanowni Państwo!  

         Na stawach Jegiel można nie tylko łowić ryby! Można również wygodnie i na 

świeżym powietrzu zorganizować różnego rodzaju przyjęcia okolicznościowe, 
również te z udziałem dzieci. Na terenie ośrodka znajduje się nowa, duża wiata 

biesiadna, która pomieści nawet do 100 osób. Wewnątrz znajduje się 
profesjonalny grill z barem oraz stoły i ławy biesiadne, które w zależności od 

rodzaju przyjęcia mogą być dowolnie ustawione i udekorowane. Jest też 

nagłośnienie i duży telewizor. Wiata posiada zabezpieczenie przed deszczem. 
Tuż obok znajduje się plac zabaw, na którym dzieci mogą się bezpiecznie bawić. 

Na terenie posesji jest dużo miejsca, na którym można wspaniale spędzić czas. 
Nasza kuchnia przygotowała specjalne menu na Przyjęcie Komunijne, a obsługa 

zadba o miły pobyt dla naszych Gości. Serdecznie zapraszamy! 

 

        Wiata biesiadna z dużym terenem i placem zabaw 

 



 

 

Twoje przyjęcie będzie wyjątkowe, a dzieci zachwycone    

 

MENU KOMUNIJNE - MAJ 2019  

 

      Zupa – dwie do wyboru 

● Rosół tradycyjny 

● Żurek z kiełbasą i jajkiem 

● Krem pomidorowy z grzankami lub ryżem i bazylią 

● Krem z kalafiora z prażonymi migdałami 

 

 



        Danie główne (po jednym dla osoby dorosłej i dla dziecka) 

 

• Pierś z kurczaka w szynce parmeńskiej z mozzarellą 

 
• Schab środkowy nadziewany fasolką szparagową lub śliwką  

 
• Polędwiczka wieprzowa w sosie grzybowym  

 
• Kaczka pieczona z żurawiną i jabłkami ( udko) 

 
• Ryba pieczona podana w białym sosie lub smażona ( sandacz, pstrąg, 

dorsz) 
 

• Pierożki Pielmieni -oryginalne, podane z masłem i cebulką  
 

• Nuggetsy z kurczaka  

 

Dodatki: ziemniaki z wody, ziemniaki puree, ryż biały, ryż z kurkumą, 

frytki/talarki/ćwiartki ziemniaków, kluski śląskie  

Bukiet surówek: kapusta z sosem koperkowo-ziołowym, pekińska z dodatkami, 

surowa tarta marchewka z jabłkiem 

Warzywa na ciepło: mini marchewka, warzywa z wody z masełkiem (kalafior, 

fasolka, brokuł), smażone buraczki  

 

Przystawki zimne (6 do wyboru) 

1. Talerz wędlin szlachetnych + mięsa pieczone 
 

2. Ryba po grecku 
 

3. Śledzie tradycyjne z cebulką  
 

4. Karp w galarecie  
 

5. Rolada z tortilli faszerowana warzywami z łososiem i serkiem 
śmietanowym 

 
6. Mix sałat z grillowanym kurczakiem, serem pleśniowym i sosem winegret 

 
7. Tatar wołowy z dodatkami (50 zł/półmisek na 8-10 osób)  

 

8. Sałatka grecka 

 

9. Tymbaliki drobiowe z cytryną 

 

10. Sałatka Gyros  



 

 

Na słodko 

● Patera różnych ciast ● Owoce sezonowe 

● Puchar lodowy serwowany po obiedzie (dodatkowo płatny 10 zł /os.)  

Na stołach w cenie:  

● Pieczywo, masło, sosy, warzywa sezonowe (pomidory, ogórki) 

● Napoje zimne i gorące bez limitu, coolery z lodem   

 

Koszt przyjęcia – 120 zł/osoba dorosła, dzieci do lat 10- 50% ceny  

Koszt obsługi:  jednorazowa opłata do 20 osób 100 zł, powyżej 20 os. 150 zł   

Czas przyjęcia - do 6 godzin 

W cenie: dekoracja stołów - jasne obrusy, serwetki, świece + komunijna dekoracja 

wiaty   

 

Serdecznie zapraszamy ! 

Kontakt:  

Łowisko Jegiel  

Alicja Dolińska  
608-574-018 

info@lowiskojegiel.pl 


