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OFERTA PRZYJĘCIA KOMUNIJNEGO



Ważny dzień dla dziecka
Komunia Święta to ważny dzień dla dziecka, ale także dla jego rodziców 
oraz całej rodziny. Zapraszamy do skorzystania z oferty zorganizowania       
przyjęcia komunijnego w Hotelu Lenart.
 
Dołożymy wszelkich starań, aby te chwile zapisały się w Państwa pamięci, 
jako wyjątkowe i niezapomniane.

W cenie przyjęcia komunijnego oprócz usług gastronomicznych                                 
i nieograniczonego czasu spędzonego w naszej restauracji gwarantujemy 
odświętnie nakryty stół ozdobiony świecami, kącik zabaw dla dzieci,         
parking oraz upominek dla Państwa dziecka.

Do Państwa dyspozycji pozostawiamy trzy sale, które mogą pomieścić           
od 20 do 300 osób. Jesteśmy otwarci na sugestie, potrzeby i życzenia      
naszych Gości.



ZUPA (jedna do wyboru):
• Rosół z makaronem
• Grzybowa z leśnych grzybów
• Krem z białych warzyw z płatkami migdałów

DANIE GŁÓWNE (jedno do wyboru):
• Filet z kurczaka w sosie serowym, nadziewany 
   szpinakiem i suszonymi pomidorami, 
   z młodymi ziemniakami i surówką z kapusty 
   pekińskiej 
• Zraz wołowy z pieczonym puree ziemniaczanym 
   i fasolką szparagową 
• Oplatana boczkiem polędwiczka wieprzowa 
   w sosie borowikowym z ziemniakami w ziołach 
   oraz mix sałat 
• Bakłażan zapiekany ze szpinakiem, pomidorem 
   oraz serem mozzarella i kolorowe gnocchi

MENU DZIECIĘCE:
• Panierowany filet z piersi kurczaka
• Grillowany filet drobiowy z ananasem
• Naleśnik z serem i sosem truskawkowym

DESER (jeden do wyboru):
• Tarta gruszkowa
• Mus z marakui z musli, nasionami chia 
   i bitą śmietaną 
• Fondant czekoladowy z gałką lodów 
   malinowych i sosem waniliowym

ZIMNA PŁYTA:
• Wędliny, mięsa, babeczki jajeczne, 
   bruschetta, deska serów, śledź 
   w śmietanie, sałatka bawarska, 
   sałatka porowa, sałatka brokułowa

BUFET SŁODKI:
• 3 rodzaje ciasta
• Owoce sezonowe

PAKIET NAPOI:
• Kawa z ekspresu
• Herbaty smakowe
• Soki owocowe
• Napoje gazowane
• Woda z cytryną i miętą w dzbankach

Menu - 199 zł/osoba

Do zamówienia za dodatkową opłatą: Dzieci do lat 3 bezpłatnie.
Dzieci do lat 6 menu dziecięce 
50% ceny.

• przystawka - 19 zł
• danie ciepłe - 30 zł
• de volaille (120g) na półmiskach - 17 zł



Ceny obowiązują w 2024 roku.

Oferta nie jest wiążąca cenowo dla rezerwacji na 2025 rok.

Więcej informacji:

Hotel Lenart ****
ul. Narutowicza 1
32-020 Wieliczka

tel.: +48 576 740 300
tel.: +48 533 325 110
e-mail: gastronomia@hotellenart.pl 

www.hotellenart.pl 
www.podkominem.com

W przypadku drastycznego wzrostu inflacji oferta 
może ulec zmianie.

Ceny w roku 2025 mogą być uzależnione od stopnia inflacji.

ALKOHOL:
Kieliszek wina do obiadu - 16 zł / osoba*
Każda rozpoczęta butelka wina lub wódki - 62 zł / sztuka*
*płatne bezpośrednio po zakończeniu przyjęcia

TORT:
Możliwe jest zamówienie tortu wraz z innymi usługami po wcześniejszych ustaleniach.

Mogą Państwo zakupić tort we własnym zakresie, konieczne jest jednak dostarczenie 
dowodu zakupu.


