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O NAS
▪ Teren wokół obiektu jest monitorowany i ogrodzony, co zwiększa 
bezpieczeństwo Gości.

▪ Z przodu budynku znajduje się przestronny parking.

▪ Za budynkiem znajdą Państwo rozległy ogród z przyległymi do niego 
pokojami gościnnymi.

▪ Sala jest klimatyzowana i wentylowana, przeznaczona dla 150 osób.

▪ Wszystkie posiłki przygotowywane są na miejscu.



MENU 250 ZŁ/OS.
PRZYSTAWKA

Specjalność Szefa Kuchni

ZUPA
Rosół królewski z makaronem

DANIE GŁÓWNE
(Jedna sztuka mięsa na osobę. Dwa rodzaje do wyboru.)

Kieszeń drobiowa ze szpinakiem, suszonymi pomidorami i 
mozzarellą 

Rolada drobiowa ze szpinakiem i serem pleśniowym
Eskalopki drobiowe w złocistej panierce
Filet z kurczaka w cieście z migdałami

Szwajcar ze schabu z pieczarkami
Kotlet schabowy tradycyjny

Śląska rolada wołowa
Kotlet de volaille

DODATKI
Frytki dla najmłodszych

Ziemniaki z koprem
Kluski śląskie

SOSY
Sos pieczeniowy

SURÓWKI
Surówka z białej kapusty 
Marchewka z ananasem

Kapusta czerwona
DESER

Puchar lodowy z owocami

ZIMNA PŁYTA
Półmisek gatunkowych wędlin i mięs pieczonych

(schab czysty, boczek rolowany, karczek pieczony, szynka 
wiejska, szynka konserwowa, polędwica tradycyjna, 

kiełbasa krakowska sucha, salami, kabanosy wieprzowe, 
ser żółty) 

Kompozycja serów z bakaliami
Pasztet Szefa Kuchni

Tymbaliki z drobiu
Jajka faszerowane

Śledź zielony opiekany
Sałatka jarzynowa

Sałatka grecka
Zestaw dodatków: sos chrzanowy, pikle, masło, pieczywo

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 §1 Kodeksu 
Cywilnego i może ulec zmianie. 



GORĄCA KOLACJA
Krem z pomidorów

lub
Żurek z jajkiem

NAPOJE 
(bez ograniczeń)

Soki owocowe Hortex
Napoje gazowane
Woda mineralna
Kawa, herbata

SŁODYCZE
Ciasta
Owoce

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 §1 Kodeksu 
Cywilnego i może ulec zmianie. 



INFORMACJE
▪ Tort i alkohol do nabycia wyłącznie w lokalu, w cenach aktualnych na dzień
realizacji przyjęcia.

▪ W sali mogą odbywać się inne przyjęcia komunijne.
▪ Gdy w danym terminie odbywa się kilka komunii, pobierana jest opłata za
animatora. Animator organizuje dzieciom zabawy, w które angażowani są również
rodzice, są to: zabawy w ogrodzie, malowanie twarzy, konkursy recytatorskie,
zabawy przy muzyce. Otrzymują Państwo wówczas także bezpłatne atrakcje, np.
fotobudkę, fontannę czekoladową, watę cukrową.
▪ Opłata za dzieci w wieku od 2-6 lat wynosi 60% ceny.
▪ Minimalna liczba pełnopłatnych gości to 20 osób.
▪ Przyjęcia trwają do godziny 20:00, wpłata przy rezerwacji wynosi 1000 zł.
▪ W cenę menu wliczona jest także podstawowa dekoracja stołów: drobne dekoracje
żywymi kwiatami, świece, falbany materiałowe, obrusy i serwety materiałowe.
▪ Lokal nie zapewnia opakowań jednorazowych.





Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

Więcej zdjęć znajdziecie na naszej stronie internetowej oraz na Facebooku.

https://www.facebook.com/Sala-Bankietowa-Pod-Jesionem-132933566824240/
http://www.podjesionem.net/


DO ZOBACZENIA!

SALA BANKIETOWA POD JES IONEM WWW.PODJES IONEM.NET

UL .  WITOLDA UKLAŃSKIEGO 10 +48 796  087  665

41 -303  DĄBROWA GÓRN ICZA


