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Przyjęcie komunijne w Crystal Palace

W Crystal Palace to możliwe. Pierwsza Komunia Święta to bardzo ważny dzień w życiu 
dziecka. Jest ona również wspaniałą okazją do spotkania w gronie rodziny.

Cudowna atmosfera, wystrój i widok z okna na Rynek i Kościół Mariacki sprawi, 
że to wydarzenie  będzie wyjątkowe.

Przyjęcie komunijne w samym sercu
krakowskiego Rynku.



CENA ZA OSOBĘ

160 PLN
brutto

PRZYSTAWKA

Kozi ser / konfitura z czarnej porzeczki i pomarańczy / prażone orzechy laskowe

Łosoś marynowany w soli morskiej / wędzona śmietana / ogórek w ziołach

Plastry pieczonego rostbefu / marynowane warzywa / kolendrowy majonez

w formie finger food

ZUPA

DODATKI SERWOWANE WIELOPORCJOWO

Młode ziemniaki w koperkowym maśle

Buraczki z kwaśną śmietaną

Kompozycja sałat z musztardowym sosem vinaigrette

Czerwona kapusta z żurawiną

DESER

Tort z białej czekolady / owoce sezonowe

NAPOJE

Woda mineralna gazowana, niegazowana

Kawa / herbata

do wyboru jedna z poniższych pozycji

do wyboru jedna z poniższych pozycji

do wyboru dwie z poniższych pozycji

info@crystalpalace.com.pl
Crystal Palace 
ul. Św. Jana 2 / IV, 31-018 Kraków www.crystalpalace.com.pl+48 122 132 142

Rosół z pieczonej kaczki / pierożki z kaczką i tymiankiem

Krem z młodego chrzanu z jajkiem przepiórczym

DANIE GŁÓWNE

Pieczeń z schabu marynowana w czosnku niedźwiedzim 
/ grillowana sałata rzymska / sos pieczeniowy

Jagnięcina / puree z zielonego groszku / oliwa z chorizo

Pierś z gęsi / kremowy kalafior/ sos foie gras



CO NAS WYRÓŻNIA

Profesjonalne 
oświetlenie 

i nagłośnienie 
sceniczne

Oryginalna dekoracja 
nowoczesnymi kryształowymi 

żyrandolami i scenariusze 
światła

Aranżacja
i florystyka
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ZIMNA PŁYTA

Tatar wołowy/ marynowane grzyby / ziołowy majonez
Gravlax z rzodkiewką/oliwa koperkowa

Sałatka z dojrzewającym serem / orzechy / żurawina
Sałata Cezar

Selekcja polskich serów
Selekcja wędlin

Pieczywo na zakwasie domowej produkcji

Biała czekolada z malinami
Brownie z masłem orzechowym

Kokos / mango / chia

CENA ZA OSOBĘ

80 PLN
brutto


