
ul. Kubickiego 3
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Najbardziej przyjazna oferta KOMUNIJNA



DeSilva Najbardziej przyjazne 15 lokalizacji 17 hoteli   79 sal konferencyjnych1635 pokoi 

wybierz swoje menu

Zapraszam do kontaktu
tel. +48 664 320 109
tel. +48 728 462 970
e-mail: sales.wilanow@desilva.pl

Szanowni Państwo,

Dziękujemy za zainteresowanie Hotelem Wilanów Warszawa by DeSilva. 
Nasza restauracja to doskonałe miejsce do organizacji przyjęcia komunijnego.
Spokojna i cicha okolica sprzyja organizacji spotkań w rodzinnym gronie.

W ramach pakietu zapewniamy: 
- wynajem sali restauracyjnej
- przygotowanie miejsc dla gości przy wspólnych stołach bankietowych
- eleganckie nakrycie stołów
- bogate menu: przekąski zimne, dania gorące, desery, świeże owoce
- napoje bezalkoholowe zimne i gorące wliczone w cenę 
- preferencyjne ceny pokoi dla Państwa gości
- bezpłatny parking

Na Państwa życzenie możemy wzbogacić każdy pakiet o:
- bufet owocowy w cenie 10 PLN od osoby 
- dekoracje z żywych kwiatów w cenie od 70 PLN za ikebanę

Koszt przyjęcia zależy od wybranego menu, przedstawionego poniżej.
Ceny zawierają podatek VAT.

Gorąco polecamy Państwu organizację przyjęcia komunijnego w naszym hotelu.
Z przyjemnością spotkamy się z Państwem i przedstawimy możliwości naszego 
obiektu po wcześniejszym ustaleniu daty i godziny.
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MENU KOMUNIJNE 1 - 140 PLN od osoby 
Dzieci do lat 12 – 50% zniżki

Gorący obiad podawany przez kelnerów
Bulion z lanymi kluskami i warzywami julienne
Kotlet schabowy, ziemniaki z wody z koperkiem, młoda kapusta
Domowa szarlotka z lodami waniliowymi
 

Zimne dania na półmiskach ustawionych na stole
Półmisek mięs pieczonych: 
schab środkowy ze śliwką, rostbef pieczony, pasztet, schab karkowy
Roladki z drobiu nadziewane suszonymi owocami
Terriny rybne
Schab po warszawsku
Tatar z łososia na pumperniklu
Sałatka capresse z mini mozzarellą i pomidorami
Sałatka Cesar z grillowanym kurczakiem
Sałatka ze świeżymi liśćmi szpinaku, serem pleśniowym i sosem balsamicznym

Marynaty: pieczarki, korniszony, papryka
Sosy: żurawinowy, koktajlowy, tatarski
 

Gorąca zakąska serwowana przez kelnerów
Strogonow

Bufet deserowy z ciastami z własnej cukierni

Napoje 
Napoje gorące (kawa, herbata) – bez ograniczeń w trakcie trwania imprezy
Napoje zimne gazowane (coca cola, fanta, sprite), soki, woda mineralna 
– bez ograniczeń w trakcie trwania imprezy
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MENU KOMUNIJNE 2 - 140 PLN od osoby 
Dzieci do lat 12 – 50% zniżki

Gorący obiad podawany przez kelnerów
Krem z pomidorów z łezką słodkiej śmietany
Eskalopki z indyka z szynką parmeńską, kluski gnocchi, świeży szpinak z parmezanem
Tiramisu

Zimne dania na półmiskach ustawionych na stole
Półmisek mięs pieczonych: 
schab środkowy ze śliwką, rostbef pieczony, pasztet, schab karkowy
Roladki z drobiu nadziewane suszonymi owocami
Terriny rybne
Schab po warszawsku
Tatar z łososia na pumperniklu
Sałatka capresse z mini mozzarellą i pomidorami
Sałatka Cesar z grillowanym kurczakiem
Sałatka ze świeżymi liśćmi szpinaku, serem pleśniowym i sosem balsamicznym

Marynaty: pieczarki, korniszony, papryka
Sosy: żurawinowy, koktajlowy, tatarski

Gorąca zakąska serwowana przez kelnerów
Strogonow 

Bufet deserowy z ciastami z własnej cukierni

Napoje 
Napoje gorące (kawa, herbata) – bez ograniczeń w trakcie trwania imprezy
Napoje zimne gazowane (coca cola, fanta, sprite), soki, woda mineralna 
– bez ograniczeń w trakcie trwania imprezy
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MENU KOMUNIJNE 3 - 150 PLN od osoby 
Dzieci do lat 12 – 50% zniżki

Gorący obiad podawany przez kelnerów
Krem z białych warzyw
Polędwiczki wieprzowe w sosie tymiankowym, kluski śląskie, 
bukiet warzyw gotowanych na parze
Puszysty sernik z sosem malinowym

Zimne dania na półmiskach ustawionych na stole
Półmisek mięs pieczonych: 
schab środkowy ze śliwką, rostbef pieczony, pasztet, schab karkowy
Roladki z drobiu nadziewane suszonymi owocami
Terriny rybne
Schab po warszawsku
Tatar z łososia na pumperniklu
Sałatka capresse z mini mozzarellą i pomidorami
Sałatka Cesar z grillowanym kurczakiem
Sałatka ze świeżymi liśćmi szpinaku, serem pleśniowym i sosem balsamicznym

Marynaty: pieczarki, korniszony, papryka
Sosy: żurawinowy, koktajlowy, tatarskiis

Gorąca zakąska serwowana przez kelnerów
Strogonow 

Bufet deserowy z ciastami z własnej cukierni

Napoje 
Napoje gorące (kawa, herbata) – bez ograniczeń w trakcie trwania imprezy
Napoje zimne gazowane (coca cola, fanta, sprite), soki, woda mineralna 
– bez ograniczeń w trakcie trwania imprezy
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MENU KOMUNIJNE 4 - 160 PLN od osoby 
Dzieci do lat 12 – 50% zniżki

Gorący obiad podawany przez kelnerów
Rosół z kołdunami
Pół kaczki pieczonej z jabłkami, ziemniaki opiekane, modra kapusta z rodzynkami
Tort czekoladowy z sosem truskawkowym

Zimne dania na półmiskach ustawionych na stole
Półmisek mięs pieczonych: 
schab środkowy ze śliwką, rostbef pieczony, pasztet, schab karkowy
Roladki z drobiu nadziewane suszonymi owocami
Terriny rybne
Schab po warszawsku
Tatar z łososia na pumperniklu
Sałatka capresse z mini mozzarellą i pomidorami
Sałatka Cesar z grillowanym kurczakiem
Sałatka ze świeżymi liśćmi szpinaku, serem pleśniowym i sosem balsamicznym

Marynaty: pieczarki, korniszony, papryka
Sosy: żurawinowy, koktajlowy, tatarskiis

Gorąca zakąska serwowana przez kelnerów
Strogonow 

Bufet deserowy z ciastami z własnej cukierni

Napoje 
Napoje gorące (kawa, herbata) – bez ograniczeń w trakcie trwania imprezy
Napoje zimne gazowane (coca cola, fanta, sprite), soki, woda mineralna 
– bez ograniczeń w trakcie trwania imprezy
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MENU DZIECIĘCE
ZESTAW 1
Rosół z makaronem i marchewką
Nugetsy z kurczaka podane z sosem koktajlowym, frytkami i mizerią

ZESTAW 2
Zupa pomidorowa ze świeżych pomidorów
Klopsiki w sosie koperkowym z gotowymi ziemniakami i glazurowaną marchewką

Zapraszamy do kontaktu, chętnie skomponujemy menu 
wg. Państwa życzeń i sugestii.

Hotel Wilanów Warszawa by DeSilva 
ul. Kubickiego 3, 02-954 Warszawa 
tel.: +48 22 550 60 91, 22 550 60 92 
e-mail: sales.wilanow@desilva.pl


