
Pierwsza komunia święta to wyjątkowe wydarzenie, które przeżywamy tylko raz w życiu.
Warto uczcić ją i mile wspominać - dla naszych dzieci i dla nas samych. W Arche Hotel Lublin
świetnie zdajemy sobie z tego sprawę i dokładamy wszelkich starań, żeby świętowanie
uroczystości Pierwszej Komunii Świętej w naszym hotelu było niezapomnianym przeżyciem.

Zapewnimy wszystko, czego potrzeba do wyśmienitej zabawy i wiele więcej -
od profesjonalnej opieki podczas uroczystości, doskonałego menu przez przestronne sale na
przyjęcie z klimatyzacją a także piękny - Sky Bar do dyspozycji podczas uroczystości
- a to wszystko w doskonałej lokalizacji w Lublinie.

ARCHE HOTEL LUBLIN, ul. Zamojska 30, 20-105 Lublin
tel. 81 718 02 34, sprzedaz@archehotellublin.pl
www.archehotellublin.pl
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ZUPA
Bulion drobiowy z makaronem i warzywami
lub
Krem z pieczonych pomidorów z mozzarellą i bazylią

DANIE GŁÓWNE
Polędwiczka wieprzowa w płatkach bekonu na 
kapuście  w stylu prowansalskim, puree selerowe 
i sos kurkowy
lub   
Dorsz z pieca z kaszą pęczak i spaghetti warzywne

DESER
Tarta cytrynowa z sosem słony karmel

NAPOJE
Kawa / herbata
Woda mineralna
Soki owocowe

Propozycja II 130zł/osoba Propozycja I 85 zł/os  

ZUPA
Rosół z kluskami kładzionymi
lub 
Krem z białych warzyw z pesto i prażonymi migdałami

DANIE GŁÓWNE
Pieczony udziec z indyka na duszonych warzywach 
w białym winie, podany z sosem tymiankowym 
i opiekanymi ziemniaczkami
lub
Grillowany łosoś na risotto szpinakowym z sosem 
tymiankowym i grillowanymi warzywami

DESER
Ciasto czekoladowe z duszonymi wiśniami i kremem 
chałwowym

lub
Cynamonowy jabłecznik z sosem czekoladowym i bitą 
śmietaną 

PRZEKĄSKI ZIMNE

Półmisek pieczonych mięs /karczek / boczek/ szynka/ 
z sosem tatarskim i piklami
Roladki z łososia z twarożkiem i granatem
Panierowane kawałki kurczaka z sosami 
Pasztet wieprzowo-drobiowy z sosem żurawinowym
Śledzik  z cebulką i oliwą oraz  po węgiersku
Sałatka z grillowanym kurczakiem i sosem cesarskim
Sałatka z serem feta, arbuzem i szpinakiem 
z balsamicznym vinegrette

NAPOJE
Kawa / herbata
Woda mineralna 
Soki owocowe

DODATKOWO PROPONUJEMY
Ciasto bankietowe 150g/os – 15 zł/os
Tort – 70 zł/kg
Owoce mix 150 g/os – 12 zł/os
Możliwość wniesienia własnych wyrobów cukierniczych 

Wódka Wyborowa 0,5l - 60 zł/butelka
Wódka Mickiewicz 0,5l – 60 zł/butelka
Wódka Finlandia 0,5l – 75 zł/butelka 
Wino bankietowe 0,75l – 50 zł/butelka
Wino Casa Patronales 0,75l – 75 zł/butelka
Wino musujące Picaire Brut 0,75l – 75 zł/butelka
Opłata za wniesienie własnego alkoholu 20 zł/butelka

ATRAKCJE DLA DZIECI 
Wata cukrowa/ popcorn
Gry planszowe 
Opieka doświadczonego animatora – wyceniana 
indywidualnie 

Dziecko komunijne gratis  /  Dzieci do 6  lat  50 % ceny 

MENU DLA DZIECI

ZUPA
Rosół z makaronem

DANIE GŁÓWNE
Panierowany filet z kurczaka z frytkami i mizerią

DESER
Lody ze świeżymi owocami i bitą śmietaną 


