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Zapraszamy do organizowania przyjęć komunijnych w Park Hotelu! 
 

W zależności od liczby zaproszonych Gości, oferujemy do Państwa dyspozycji cztery sale: 
- Salę Kominkową 
- Salę Bankietową 

- Oranżerię 
- Restaurację 

 
Każdemu spotkaniu towarzyszy wyjątkowa oprawa oraz doskonała obsługa, a także wyśmienite potrawy w każdej z 

pięciu propozycji menu, przygotowanych specjalnie dla Państwa przez naszego Szefa Kuchni. 
 

Cena każdego zestawu dla dorosłych to 120 PLN/os. bez napojów. 
Cena zestawu dla dzieci to 60 PLN/os. bez napojów. 

 
MENU 

 
ZESTAW I 

Przystawka 

Plastry pieczonego buraka, chrupiące liście rukoli,  kozi ser z gospodarstwa „Kozi Gródek „  skropiony oliwą porową  

z manufaktury Dawida Ładowskiego 

Zupa 

Zupa cebulowa z grzankami i serem gruyer 

Danie główne 

Panierowany schab z kością, młoda kapusta zasmażana, gotowane ziemniaki z koperkiem i masłem,  

bukiet sałat i warzyw z sosem winegret 

Deser 

Tort 

 

ZESTAW II  

Przystawka 

Carpaccio z pstrąga od Anny Skwrońskiej marynowane w popiele, oliwa pomidorowa, mieszanka młodych sałat  

z marynowanymi pomidorkami koktajlowymi  

Zupa 

Domowy rosół drobiowy z kołdunami i oliwą lubczykową  

Danie główne 

Smażona polędwiczka wieprzowa na szpinaku z suszonymi pomidorami i czosnkiem, puree z pieczonego selera,  

sos grzybowy  

Deser 

Tort  
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ZESTAW III  

Przystawka 

Plastry gotowanej polędwiczki wieprzowej z sosem tuńczykowo-kaparowym, liście chrupiącej rukoli  

Zupa 

Krem z pieczonej papryki i pomidorów z pesto bazylikowym  

Danie główne 

Smażony filet z łososia z risotto szparagowym, sos holenderski, bukiet warzyw gotowanych z masłem ziołowym  

Deser 

Tort  

 

ZESTAW IV 

Przystawka 

Paprykarz Szczeciński na grzankach z kiełkami  

Zupa 

Chłodnik litewski z jajem i oliwą koperkową  

Danie główne 

Filet z kurczaka kukurydzianego z kostką na modrej kapuście, smażone kopytka, sos jabłkowy , bukiet warzyw gotowanych z masłem 

ziołowym  

Deser 

Tort  

 

Menu dla dzieci  
 

Zupa 
Krem pomidorowy z łezką śmietany 

lub 

Rosół z domowym makaronem 
 

Danie główne 
Panierowane fileciki z kurczaka podane z frytkami i ketchupem oraz mizerią 

lub 

Spaghetti z sosem pomidorowym 

 

Deser 
Lody 

 

 
 

Napoje 
Soki owocowe i woda mineralna – 10 zł/l 

Kawa i herbata – 8 zł 
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Organizacja przyjęć komunijnych 
kierownicy restauracji: Dariusz Balicki, Damian Goławski 
tel. 91 434 00 50, e-mail: restauracja@parkhotel.szczecin.pl 


