ZORGANIZUJ KOMUNIĘ W NAJLEPSZEJ RESTAURACJI W TYCHACH
Skomponuj własne menu i wybierz miejsce w jednej z 4 restauracji
PRZYJĘCIE KOMUNIJNE 2017 i 2018
www.facebook.com/hotelarenatychy

www.youtube.com/user/hotelarenatychy

ORGANIZACJA PRZYJĘCIA KOMUNIJNEGO W RESTAURACJI ARENA

różnorodne
menu

pokój zabaw dla dzieci z opiekunką
i niespodziankami dla najmłodszych

dekoracje ze świeżych kwiatów
i eleganckich świec - GRATIS!

Kościół pw. Św.
Marii Magdaleny
9 min
Kościół
pw. Św. Krzysztofa
3 min

Kościół pw. Św.
Jana Chrzciciela
5 min
Kościół
pw. Św. Benedykta Opata
4 min
Kościół
pw. Ducha Świętego
9 min
Kościół
pw. Bł. Karoliny
Kózkówny
5 min

Kościół
pw. Św. Franciszka
z Asyżu i Św. Klary
3 min

Kościół
pw. Najświętszego
Serca Pana Jezusa
4 min

REZERWACJE PRZYJĘĆ KOMUNIJNYCH
tel.: 512 979 082
mail: komunie@hotelarena.com.pl

Restauracja Arena
ul. Gen. De Gaulle 8, Tychy
(przy Stadionie Zimowym)
Czynna codziennie
od 10.00 do 22.00

Kościół pw. Św.
Maksymiliana
Kolbego
8 min

RESTAURACJA ARENA
I miejsce w Tychach

Najlepsza restauracja w mieście
według Plebiscytu
Dziennika Zachodniego
i portalu NaszeMiasto.pl

SPRAWDŹ PROPOZYCJE MENU >

www.hotelarena.com.pl

MENU PROPOZYCJA I

MENU PROPOZYCJA II

PRZYSTAWKA
Płatki pieczonego indyka z marynowaną gruszką
i sosem bordoskim

PRZYSTAWKA
Łosoś marynowany w koprze włoskim
z cytrynowo winnym sosem na francuskich grzankach

ZUPA
Drobiowo-wołowy rosół z domowym makaronem

ZUPA
Delikatny krem z zielonych szparagów

DANIE GŁÓWNE
Aksamitna cielęcina faszerowana kurkami ze świeżym tymiankiem
duszona w białym winie i śmietanie 100%
Sakiewka wieprzowa z oscypkową niespodzianką 50%
Roladka drobiowa ze szpinakiem i serem gorgonzola 50%
Sos pieczeniowy, sos serowy
Kluski śląskie
Młode ziemniaki z koperkiem
Szyszki ziemniaczane
Młoda kapusta zasmażana z pomidorami i koperkiem
Zestaw surówek na trzy smaki
Mizeria z kwaśną śmietaną

DANIE GŁÓWNE
Rolada wołowa 100%
Udka z czarnej kaczki pieczone w aromacie brandy i świeżych ziół 50%
Polędwiczka wieprzowa nadziewana szparagami duszona w śmietanie 50%
Sos pieczeniowy, sos serowo szparagowy
Kluski śląskie
Młode ziemniaki z koperkiem
Krokiety ziemniaczane z serem grana padano
Młoda kapusta zasmażana z pomidorami i koperkiem
Sałatka wiosenna
Warzywa gotowane na parze
Buraczki zasmażane

DESER
Kolorowy puchar lodowy z owocami sezonowymi i bitą śmietaną

DESER
Lody waniliowe z sosem malinowym

BUFET PRZEKĄSEK ZIMNYCH
Półmisek mięs pieczonych (pieczony schab ze śliwką, karczek w kolorowym
pieprzu i francuskiej musztardzie, galantyna z kurcząt z marchewką
i groszkiem, wieprzowina z orzechami laskowymi)
Kurczak nadziewany po polsku z sosem tatarskim
Deska serów świata z kiścią winogron
Pasztet z sosem żurawinowym
Tymbaliki drobiowe
Szparagi owinięte szynką pod delikatną galaretką
Pasta z wątróbki na grzance z siekanym ogórkiem
Vol au vent z kolorowymi musami
Śledzie w pomidorowej cebulce
Sałatka z wędzonym kurczakiem i czerwoną fasolą
Sałatka warzywna z majonezem
Sałatka z brokułami serem feta i gruszką
Mix sałat z owocami i sosem francuskim
Różnorodne pieczywo
Masło smakowe

BUFET PRZEKĄSEK ZIMNYCH
Półmisek mięs pieczonych (pieczony schab ze śliwką, karczek w kolorowym
pieprzu i francuskiej musztardzie, galantyna z kurcząt z marchewką
i groszkiem, wieprzowina z orzechami laskowymi)
Półmisek szlachetnych wędlin wraz z salami
Kurczak nadziewany po polsku z sosem tatarskim
Deska serów świata z kiścią winogron
Pasztet z sosem żurawinowym
Polędwiczka wieprzowa z musem brokułowym pod delikatną galaretką
Melon z szynką parmeńską
Tymbaliki drobiowe
Nóżki w galarecie
Szparagi owinięte szynką pod delikatną galaretką
Pasta z wątróbki na grzance z siekanym ogórkiem
Vol au vent z kolorowymi musami
Tatar z łososia na liściach cykorii
Śledzie w pomidorowej cebulce
Sałatka z wędzonym kurczakiem i czerwoną fasolą
Sałatka warzywna z majonezem
Sałatka z brokułami serem feta i gruszką
Mix sałat z owocami i sosem francuskim
Różnorodne pieczywo
Masło smakowe

199 zł

KOLACJA GORĄCA
Barszczyk czerwony z ptysiem nadziewanym pieczarkami i serem

229 zł

KOLACJA
Gulasz węgierski z kładzionymi kluseczkami

W każdej propozycji menu ujęto:
Aromatyczną kawę – 1 szt/osobę
Wybór herbat smaki świata - 1 szt/os
Wodę mineralną niegazowaną z cytryną i miętą – 0,5 l/os
Pozostałe napoje bezalkoholowe i alkohole rozliczane są wg. spożycia
zgodnie z cennikiem RESTAURACJI ARENA

REZERWACJE PRZYJĘĆ KOMUNIJNYCH
tel.: 512 979 082
mail: komunie@hotelarena.com.pl

Dodatkowo:
Napoje gazowane Pepsi - 5 zł / 0,2 l
Soki owocowe Toma - 15 zł / 1,4 l
Woda mineralna niegazowana z cytryną i miętą - 10 zł / 1,4 l
Tort komunijny - 70 zł / kg
Ciasta komunijne - 40 zł / kg

www.hotelarena.com.pl

