
Obiad: 

Zupa:  

rosół domowy z makaronem 

Drugie danie: 

Do wyboru dwie porcje mięsa dla osoby dorosłej, jedna porcja mięsa dla dziecka: 

• filet z kurczaka panierowany 

• kotlet schabowy 

• roladka z kurczaka z oscypkiem, owinięta plasterkiem boczku, podawana  

w sosie tymiankowym 

• dwie polędwiczki w sosie borowikowym 

Dodatki podawane na półmiskach 

• frytki 

• talarki 

• puree 

• zestaw surówek 

Kawa, herbata, podawane bez limitu 

Napoje zimne (soki, woda, napoje gazowane, lemoniady) podawane bez limitu 

Szanowni Państwo! 

Z uwagi na galopującą inflację, a co za tym idzie, wielokrotne podwyżki cen artykułów spożywczych, 
zastrzegamy sobie możliwość podwyższenia ceny o wskaźnik inflacji za 2023 rok oparty na danych GUS na 
dzień uroczystości komunijnej. 

MENU – PRZYJĘCIE KOMUNIJNE 2023

WRZOSOWA CHATA, UL. LOTNICZA 3, 
43-303 BIELSKO-BIAŁA

GODZ. OTWARCIA: PON.-SOB. 12.00 – 22.00, NIEDZIELA 12.00 – 21.00 

TEL. 33 821 88 33, 500 172 722

OSOBA DOROSŁA – 190 zł  
DZIECKO do 10 lat – 170 ZŁ 

Uwaga! Ciasta, torty i owoce nie są 
wliczone w cenę, goście 
przynoszą we własnym zakresie.



Obiad: 

Zupa:  

rosół domowy z makaronem 

Drugie danie: 

Do wyboru dwie porcje mięsa dla osoby dorosłej, jedna porcja mięsa dla dziecka: 

• filet z kurczaka panierowany 

• kotlet schabowy 

• roladka z kurczaka z oscypkiem, owinięta plasterkiem boczku, podawana  

w sosie tymiankowym 

• dwie polędwiczki w sosie borowikowym 

Dodatki podawane na półmiskach 

• frytki 

• talarki 

• puree 

• zestaw surówek 

Kawa, herbata, podawane bez limitu 

Zimna płyta, czyli cztery rodzaje serów i cztery rodzaje wędlin (150 g) oraz pikle do smaku 

Sałatka grecka: mix sałat, ogórek zielony, czerwona cebula, pomidor, oliwki, ser feta, sos 
winegret 

Sałatka hawajska: ryż kurczak, ananas, kukurydza, majonez 

Deser lodowy z owocami i bitą śmietaną  

Napoje zimne (soki, woda, napoje 
gazowane, lemoniady) podawane bez 
limitu 

Szanowni Państwo! 

Z uwagi na galopującą inflację, a co za tym idzie, wielokrotne podwyżki cen artykułów spożywczych, 
zastrzegamy sobie możliwość podwyższenia ceny o wskaźnik inflacji za 2023 rok oparty na danych GUS na 
dzień uroczystości komunijnej.

MENU – PRZYJĘCIE KOMUNIJNE 2023

WRZOSOWA CHATA, UL. LOTNICZA 3, 
43-303 BIELSKO-BIAŁA

GODZ. OTWARCIA: PON.-SOB. 12.00 – 22.00, NIEDZIELA 12.00 – 21.00 

TEL. 33 821 88 33, 500 172 722

OSOBA DOROSŁA – 240 zł  
DZIECKO do 10 lat – 210 ZŁ 

Uwaga! Ciasta, torty i owoce nie są 
wliczone w cenę, goście 
przynoszą we własnym zakresie.


