
 

 

 

                            Oferta komunijna  
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ZZZZbliża się Dzień Pierwszej Komunii Świętej. Jest to jeden  

z najważniejszych dni w życiu Państwa Dziecka, dlatego też serdecznie zapraszamy 

do zapoznania się z ofertą komunijną Restauracji Sylwia, która w tym czasie zadba  

o każdy szczegół tego jak że ważnego wydarzenia. Sprawimy aby dzień ten był 

niezapomniany dla Waszego Dziecka i jego wszystkich Gości.  

SSSSpecjalna oferta menu przygotowana przez Szefa Kuchni, menu dla 

najmłodszych, elegancka dekoracja Sal, upominek dla dziecka, klimatyzowane sale, 

kącik zabaw dla dzieci, opieka organizator w trakcie trwania przyjęcia komunijnego  

i wiele innych ciekawych opcji w ofercie. 

 

 

 

Serdecznie zapraszam 

Elżbieta Szrajber 

Manager Hotelu Sylwia  

Tel. +48 698 892 193 

e-mail: biuro@hotelsylwia.com.pl 
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Propozycja I Propozycja I Propozycja I Propozycja I ––––    55555555,00 zł na osobę,00 zł na osobę,00 zł na osobę,00 zł na osobę    

Menu przygotowane dla 25 osób 

    

Uroczysty obiad:Uroczysty obiad:Uroczysty obiad:Uroczysty obiad:    

Rosół z makaronem       25 porcji 

Rolada śląska wieprzowa      20 porcji 

Schab po królewsku ze śliwką podany z sosem pieczeniowym  9 porcji 

Medalion drobiowy faszerowany pieczarkami     9 porcji 

Kluski śląskie jasne        18 porcji 

Kluski śląskie ciemne       5 porcji 

Ziemniaki gotowane z masłem i koperkiem     9 porcji 

Sałatka z modrej kapusty podana na ciepło     10 porcji 

Surówka z marchwi z ananasem      8 porcji 

Kapusta biała zasmażana  z koperkiem podana na ciepło   10 porcji 

 

Deser:Deser:Deser:Deser:         

Ciasto deserowe + tort od gości   

Kawa/herbata         25 porcji 

*Napoje gazowane oraz niegazowane liczone w cenach rabatowych wg zużycia   
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Propozycja II Propozycja II Propozycja II Propozycja II ––––    66660000,00 zł na osobę,00 zł na osobę,00 zł na osobę,00 zł na osobę    

Menu przygotowane dla 25 osób 

Obiad:Obiad:Obiad:Obiad:            

Bulion z kołdunami litewskimi      25 porcji 

Rolada śląska wołowa       20 porcji 

Pieczeń z karczku w ziołach  podana z sosem    9 porcji 

Filet z kurczaka nadziewany borowikami i szpinakiem   9 porcji 

zapiekany w cieście francuskim    

Kluski śląskie jasne        18 porcji 

Kluski śląskie ciemne       5 porcji 

Trufle ziemniaczane        9 porcji 

Sałatka z modrej kapusty podana na ciepło     12 porcji 

Surówka z białej kapusty z akcentem mango i melona   8 porcji 

Surówka mieszana  skropiona sosem Vinaigrette    8 porcji 

   

Deser:Deser:Deser:Deser:            

Ciasto deserowe + tort od gości   

Kawa/herbata         25 porcji 

*Napoje gazowane oraz niegazowane liczone w cenach rabatowych wg zużycia   
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Propozycja IIIPropozycja IIIPropozycja IIIPropozycja III    ––––    66665555,00 zł na osobę,00 zł na osobę,00 zł na osobę,00 zł na osobę    

Menu przygotowane dla 25 osób 

Obiad:Obiad:Obiad:Obiad:            

Rosół z makaronem        25 porcji 

Rolada śląska wołowa       15 porcji 

Pieczone udko z kaczki       7 porcji 

Kotlet de Vollay        7 porcji 

Filet z indyka w skorupce marchewkowej     7 porcji  

Kluski śląskie jasne        18 porcji 

Kluski śląskie ciemne       5 porcji 

Ziemniaki gotowane podane z masłem i koperkiem    9 porcji  

Sałatka z modrej kapusty podana na ciepło     12 porcji 

Buraczki zasmażane po staropolsku      8 porcji 

Surówka z kapusty pekińskiej z kukurydzą     8 porcji 

   

Deser:Deser:Deser:Deser:            

Mus truskawkowy z delikatnym kremem waniliowym   25 porcji 

Kawa/herbata         25 porcji 

 *Napoje gazowane oraz niegazowane liczone w cenach rabatowych wg zużycia   
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                Propozycja IPropozycja IPropozycja IPropozycja IVVVV    ––––    70707070,00 zł na osobę,00 zł na osobę,00 zł na osobę,00 zł na osobę    

Menu przygotowane dla 25 osób 

 

Obiad:Obiad:Obiad:Obiad:            

Bulion z kluseczkami drobiowymi      25 porcji 

Roladka ze schabu nadziewana grzybami    14 porcji 

Rolada z kaczki nadziewana śliwkami podana z winnym sosem 12 porcji 

Filet drobiowy zapiekany z brokułem w pierzynce serowej   12 porcji 

Knedle ziołowe         18 porcji 

Trufle ziemniaczane        8 porcji 

Ziemniaki gotowane podane z masłem i koperkiem    5 porcji 

Kapusta biała zasmażana z koperkiem podana na ciepło   12 porcji 

Buraczki w sosie malinowym        8 porcji 

Surówka z marchwi, jabłka i pora      8 porcji 

   

Deser:Deser:Deser:Deser:            

Puchar lodów waniliowych podany z gorącymi malinami  25 porcji 

Kawa/herbata         25 porcji 

*Napoje gazowane oraz niegazowane liczone w cenach rabatowych wg zużycia   
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                Propozycja VPropozycja VPropozycja VPropozycja VIIII    ––––    85858585,00 zł na osobę,00 zł na osobę,00 zł na osobę,00 zł na osobę    

Menu przygotowane dla 25 osób 

Obiad:Obiad:Obiad:Obiad:            

Aromatyczny krem z leśnych borowików     25 porcji 

Medaliony z polędwiczki wieprzowej zapiekane    12 porcji 

w skorupce orzechowej    

Roladka drobiowa nadziewana serem mozarella i suszonymi  12 porcji 

pomidorami  podana z sosem bazyliowym    

Pieczeń wieprzowa w sosie grzybowym     12 porcji 

Kluski śląskie jasne oraz ziołowe      24 porcji 

Rozetki ziemniaczane        8 porcji 

Puree ziemniaczane        6 porcji  

Surówka z kapusty czerwonej z pomarańczą    12 porcji 

Brokuł w maśle migdałowym       8 porcji 

Surówka z białej kapusty z zielonym ogórkiem    8 porcji 

Deser:Deser:Deser:Deser:            

Włoski deser Tiramisu z serkiem mascarpone  i  Amaretto  25 porcji 

Kawa/herbata         25 porcji 

*Napoje gazowane oraz niegazowane liczone w cenach rabatowych wg zużycia    
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                                    Specjalne menu dla NSpecjalne menu dla NSpecjalne menu dla NSpecjalne menu dla Naszych aszych aszych aszych NNNNajmłodszych ajmłodszych ajmłodszych ajmłodszych     

                                                            Cena zestawu Cena zestawu Cena zestawu Cena zestawu ----    25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł     

    

Zestaw I Zestaw I Zestaw I Zestaw I     

Złociste kąski kurczaka panierowane podane z  dipem toskańskim, wesołymi 
ziemniaczanymi buźkami  

I surówką z marchwi z ananasem  

    

Zestaw II Zestaw II Zestaw II Zestaw II     

Szaszłyczek drobiowy lub wieprzowy z warzywami podany z dipem tzatziki, złocistymi 
frytkami i surówka z białej kapusty  

    

Zestaw IIIZestaw IIIZestaw IIIZestaw III    

Pieczone udko z kurczaka podane  wesołymi ziemniaczanymi literkami  i wiórkami 
buraczanymi 

    

Zestaw IVZestaw IVZestaw IVZestaw IV    

Kotlecik schabowy zapiekany z serem żółtym podany ze złocistymi frytkami i mizerią ze 
śmietaną 
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Propozycja zimnej płyty Propozycja zimnej płyty Propozycja zimnej płyty Propozycja zimnej płyty ––––    40,00 zł40,00 zł40,00 zł40,00 zł 

  Menu przygotowane dla 25 osób 

 

Zimna płyta podana do stołu gości Zimna płyta podana do stołu gości Zimna płyta podana do stołu gości Zimna płyta podana do stołu gości         

Rolada z boczku        0,6 kg 

Pasztet wieprzowy pieczony       0,6 kg 

Rolada serowa nadziewana warzywami     0,6 kg 

Jajka faszerowane        8 porcji 

Pieczarki zapiekane       8 porcji 

Śliwki i morele w boczku       8 porcji 

Tymbaliki z drobiu        18 porcji  

Rożki z salami nadziewane serkiem ziołowym    9 porcji 

Cygaro z łososia        8 porcji 

Roladki z szynki z nadzieniem chrzanowo-czosnkowym   10 porcji 

Masło smakowe (tradycyjne, ziołowe, czosnkowe)   6 porcji 

Pieczywo mieszane        20 porcji 

Sałatki:Sałatki:Sałatki:Sałatki:            

Sałatka grecka        7 porcji 

Sałatka jarzynowa        7 porcji 

Sałatka szkocka       7 porcji 
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                                    Propozycja zimnej płyty Propozycja zimnej płyty Propozycja zimnej płyty Propozycja zimnej płyty ––––    58585858,00 zł,00 zł,00 zł,00 zł 

Menu przygotowane dla 25 osób 

 

Zimna płyta podana do stołu gości Zimna płyta podana do stołu gości Zimna płyta podana do stołu gości Zimna płyta podana do stołu gości             

Rolada z kurczaka z warzywami      0,7 kg 

Rolada z boczku z pieczarkami      0,7 kg 

Szynka gotowana        5 porcji 

Polędwica sopocka        5 porcji 

Patera serów żółtych        6 porcji 

Jajka faszerowane        8 porcje 

Pieczarki zapiekane       8 porcji 

Śliwki i morele w boczku       8 porcji 

Rożki z salami nadziewane serkiem ziołowym    9 porcji 

Roladki z szynki ze szparagiem      8 porcji 

Roladki z szynki z nadzieniem chrzanowo-czosnkowym   8 porcji 

Terrina z wędzonego łososia nadziewana musem z pstrąga  8 porcji 

Masło smakowe (tradycyjne, ziołowe, czosnkowe)   6 porcji 

Pieczywo mieszane        20 porcji 

    

    

    



 

 

 

                            Oferta komunijna  

Hotel SYLWIA Sp. z o. o. 

Ul. Gliwicka 90 

44-153 Sośnicowice 

e-mail: recepcja@hotelsylwia.com.pl 

www.hotelsylwia.com.pl 

Sałatki:Sałatki:Sałatki:Sałatki:            

Sałatka grecka        10 porcji 

Sałatka Caprezze ( ser mozarella, pomidor)    3 porcji 

Sałatka Drobiowa z ananasem i prażonym słonecznikiem  10 porcji 

   

Ciepła kolacja Ciepła kolacja Ciepła kolacja Ciepła kolacja             

Barszcz czysty        25 porcji 

Pasztecik z ciasta francuskiego z pieczarkami     25 porcji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*cd. Oferty zimnej płyty za 58,00 zł) 
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Propozycja gorącej kolacji Propozycja gorącej kolacji Propozycja gorącej kolacji Propozycja gorącej kolacji     

Propozycja I Propozycja I Propozycja I Propozycja I ––––    25,00 zł / na osobę25,00 zł / na osobę25,00 zł / na osobę25,00 zł / na osobę    

Udziec po staropolsku serwowany przez szefa Kuchni podany z ziemniakami pieczonymi i 
kapustą kiszoną zasmażaną  

    

Propozycja IPropozycja IPropozycja IPropozycja IIIII    ––––    29292929,00 zł / na osobę,00 zł / na osobę,00 zł / na osobę,00 zł / na osobę    

Kotlet de Vollay podany ze złocistymi frytkami i surówką z białej kapusty 

    

Propozycja IPropozycja IPropozycja IPropozycja IIIIIIIII    ––––    30303030,00 zł / na osobę,00 zł / na osobę,00 zł / na osobę,00 zł / na osobę    

Łosoś pieczony w całości faszerowany białą rybą serwowany przez Szefa kuchni podany z 
ryżem curry i surówka z kapusty pekińskiej ze słodko pikantnym akcentem. 

 

Napoje gazowane oraz niegazowane liczone w cenach rabatowych wg zużyciaNapoje gazowane oraz niegazowane liczone w cenach rabatowych wg zużyciaNapoje gazowane oraz niegazowane liczone w cenach rabatowych wg zużyciaNapoje gazowane oraz niegazowane liczone w cenach rabatowych wg zużycia        

Coca-cola, Fanta, Sprite  0,5l but      - 4,50 zł 

Coca- cola, Fanta , Sprite 0,2 l szkło    -2,50 zł  

Sok  owocowy 2 l        - 8,00 zł 

Woda mineralna niegazowana z miętą i cytryną 1 dzbanek  - 5,00 zł 

    

Dodatkowo w ofercie:Dodatkowo w ofercie:Dodatkowo w ofercie:Dodatkowo w ofercie:    

Patera owocowa 1szt       30,00 zł 

Fontanna czekoladowa       400,00 zł 

( czekolada belgijska ,owoce oraz słodkie przekąski) 


