HOTEL EUROPA LUBLIN

JUŻ OD 150 LAT TOWARZYSZYMY PAŃSTWU W
NAJWAŻNIEJSZYCH CHWILACH

I Komunia Święta

Przyjęcie I Komunii Św. wymaga szczególnej oprawy.
Proponujemy Państwu organizację tej szczególnej uroczystości z okazji
I Komunii Świętej w wyjątkowych wnętrzach Hotelu Europa w Lublinie.
Sprawimy, że to ważne wydarzenie będzie dla Państwa Dziecka niezapomnianym
przeżyciem, a dla Was przyjemnym, radosnym rodzinnym przyjęciem,
bez czasochłonnych przygotowań.

Posiadamy 8 eleganckich sal
Jesteśmy prestiżowym obiektem, zlokalizowanym
w samym sercu Lublina.
Posiadamy jako jedyni letni ogródek na reprezentacyjnym Placu Litewskim
z fontannami
Możemy pochwalić się doskonałą kuchnią.
Serwujemy dania polskie, europejskie, wegetariańskie, wegańskie, bezglutenowe.
Zatrudniamy profesjonalną obsługę kelnerską, która uświetni
uroczystość Pierwszej Komunii Twojej pociechy.
Robimy to już od 16 lat!

PAKIETY

PAKIET STANDARD

PAKIET SILVER

PAKIET PREMIUM

ZUPA
Rosół z kluskami kładzionymi

ZUPA
Bulion wołowy z pierożkami
mięsnymi

ZUPA
Bulion z gęsi z pierożkami
mięsnymi

DANIE GŁÓWNE
DANIE GŁÓWNE
DANIE GŁÓWNE
Polędwiczka wieprzowa z musem Kotleciki cielęce duszone w sosie
Pierś z indyka sous vide
z młodej kapusty podana
własnym z marynowanymi
z musem marchwiowo –
z ziemniakiem truflowym
młodymi buraczkami, podane
pomarańczowym, młodymi
i młodymi warzywami
z młodymi ziemniakami ,
ziemniakami, groszkiem zielonym
marchewką, szparagami
i pesto bazyliowym
i humussem
z chlorofilem
DESER
Puchar lodowy z owocami

DESER
Krem brulle z wiśniami

DESER
Tiramisu z malinami

NAPOJE
(bez ograniczeń)
Kawa
Herbata
Soki owocowe
Napoje gazowane
Woda mineralna

NAPOJE
(bez ograniczeń)
Kawa
Herbata
Soki owocowe
Napoje gazowane
Woda mineralna

NAPOJE
(bez ograniczeń)
Kawa
Herbata
Soki owocowe
Napoje gazowane
Woda mineralna

90pln / os.

100 pln / os.

110pln / os

PROPOZYCJE
DODATKOWE
STARTERY
PROPOZYCJA I

PROPOZYCJA II

PROPOZYCJA III

Łosoś marynowany w koprze

Pierś z gęsi podana na rukoli
z musem z rokitnika

Rostbeef podany z granatem,
rukolą i sosem koperkowym

15 pln / os.

18 pln / os.

20 pln / os.

PRZEKĄSKI ZIMNE
PROPOZYCJA I

PROPOZYCJA II

PROPOZYCJA III

Mięsa pieczone w starym stylu

Rolada schabowa faszerowana

Kaczka faszerowana

Pasztet staropolski z sosem tatarskim

warzywami

Pasztet z wątróbek drobiowych

Kawałki kurczaka w sezamie

Pasztet wiejski z duszonymi porami

z konfitura z cebuli

Rolada szpinakowa z łososiem

Indyk z morelą

Indyk z pistacjami

Sałatka grecka

Roladki lososiowe w sosie cumberland

Łosoś z kremem chrzanowym

Sałatka prowansalska z tuńczykiem

Sałatka Waldorf z kurczakiem

Sałatka z melonem i kurczakiem

Pieczywo

Sałatka wiosenna

Sałatka ze szpinakiem i serem

Pieczywo

pleśniowym
Pieczywo

30 pln / os.

35 pln / os.

43 pln / os.

Ostateczny koszt uroczystości jest uzależniony od szczegółowego wyboru menu

Niezapomniane przyjęcia z Hotelem Europa

Zadzwoń i sprawdź wolne terminy
Usługi dodatkowe:
(za dodatkową opłatą)

KONTAKT



candy bar

od 600 pln

Anna Siwek



Fontanna czekoladowa

od 350 pln

Dział gastronomii



Tort

od 60 pln / kg



Ciasto

60 pln / kg

605 363 004



Owoce

30 pln / kg

81 535 03 14



Upominki na stoły dla gości



Animator dla najmłodszych od 100 pln / h

gastronomia@hoteleuropa.pl

