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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.
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Menu nr 1  170zł
Przystawka:

Plastry pieczonego rostbefu/marynowane warzywa/szczypiorkowy majonez

Zupa:
Tradycyjny rosół z makaronem, warzywami i lubczykiem

Danie główne:
Pieczeń ze schabu marynowanego w czosnku niedźwiedzim/ grillowana sałata/ sos pieczeniowy

Dodatki do dania głównego:
Ziemniaki z koperkowym masłem
Liście sałat z prażonymi nasionami

Deser:
Tradycyjny tort lub deser w formie monoporcji

Menu nr 2 190zł

Przystawka:
Łosoś marynowany w ziołach/ mus z koperku/ ogórek w cytrusowej marynacie/ rzodkiew 

Zupa:
Krem z zielonego groszku z kwaśną śmietaną i bekonowym pudrem

Danie główne:
Pieczona nóżka z kaczki/sos z suszonych śliwek/piklowana dynia

Dodatki do dania głównego:
Ziemniaki z koperkowym masłem

Buraczki z miodem i gorczycą

Deser:
Tradycyjny tort lub deser w formie monoporcji
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Menu III 210zł

Przystawka:
Kremowa Burrata/ ziołowe pomidory/ bazyliowa oliwa

Zupa:
Bulion z pieczonej kaczki/ pierożki z dojrzewającą szynką/ truflowe opieńki 

Danie główne:
Delikatna cielęcina z trawą żubrową/ puree z maślanej marchwii/ sos pieczeniowy 

Dodatki do dania głównego:
Ziemniaki z koperkowym masłem

Buraczki z miodem i gorczycą

Deser:
Tradycyjny tort lub deser w formie monoporcji

Zimna płyta Crystal Palace w cenie 90zł/os
Sałata Cezar  

Sałata z kozim serem, orzechami i malinowym sosem vinegre 
Talerz polskich serów z konfiturą z gruszek i orzechami 

Talerz polskich, tradycyjnych wędlin z piklowanymi warzywami 
Pieczywo na naturalnym zakwasie, masło 

Przekąski Finger Food do wyboru 3 rodzaje w cenie ziemnej płyty Crystal Palace 
Wędzony śledź w atramencie kałamaricy z marynowanym patisonem i 

Pralina z koziego sera w orzechowej panierce z malinami  
Pieczony rostbef z puperniklem i miodowa musztarda

Mini mozzarella w bazyliowy pesto z dojrzewającą szynką i pomidorami
Tartaletka z borowikiem i tymiankiem 

Carpaccio z pieczonego buraka  z  kozim serem i tymiankowym miodem 
Tatar z łososia z musem mango i różowym pieprzem

Wędzony kawior z pstrąga na gryczanym blinie z kwaśną śmietaną
Pasztet z dziczyzny w rozmarynowej panierce z konfiturą z żurawiny

Tatar wołowy z pikantnym syropem i piklowanymi warzywami
Wędzona szynka w mangalicy na maślanym toście z kremowym chrzanem 

Łosoś pieczony w sosie teryiaki z sałatką z kopru włoskiego



CO NAS WYRÓŻNIA

Profesjonalne 
oświetlenie 

i nagłośnienie 
sceniczne

Oryginalna dekoracja 
nowoczesnymi kryształowymi 

żyrandolami i scenariusze 
światła

Aranżacja
i florystyka

www.crystalpalace.com.pl

Menu dla dzieci 

Zupa:
Pomidorowa z ryżem

lub
Rosół z makronem

Danie Główne
Filet z kurczaka z opiekanymi ziemniakami i surówką z marchwii

Deser w formie monoporcji
Indywidualne ustalony




