OFERTA KOMUNIA 2019
GODZIN

130 ZŁ /OS DOROSŁĄ CZAS TRWANIA 5

Zupa( jedna do wyboru )
Rosół z makaronem / Krem z białych warzyw z wędzonym pstrągiem / Krem
pomidorowy z Pesto
Mięso ( 2 do wyboru)
Filet z dorsza w migdałach / Kaczka pieczona w pomarańczach i świeżych
ziołach z żurawiną
Filet z kurczaka panierowany z parmezanem / Szynka duszona w sosie z
czerwonego wina
Dodatki
Opiekane ziemniaki / Gnocchi z masłem / Ryż
Surówki
Marchewka z groszkiem / Colesław / Modra kapusta / Sałatka z buraczków
Deser serwowany
Puchar lodowy na gorących malinach
Dwa rodzaje ciasta + owoce w bufecie z kawą i herbatą
Dodatkowe ciepłe danie

25zł/os

Gęsta zupa gulaszowa w chlebie / Gnocchi w sosie bolognese z parmezanem

Przekąski ( 5 do wyboru)
Półmisek wędlin i serów włoskich /Półmisek wędlin pieczystych / Melon z szynką
parmeńską
Tartaletki z pumpernikla zserkiem,wędzonym łososiem i szczypiorkiem /Jaja
faszerowane mix
Cannelloni z kurczaka z ricottą i szpinakiem z musem z gorgonzoli / Sałatka
caprese
Roladki naleśnikowe ze szpinakiem i ziołowym serkiem / Pate z gęsich wątróbek z
galaretką wiśniową
na pszennej grzance / Roladki z cukini z serkiem czosnkowym,suszonymi
pomidorami i rukolą

Pieczony rostbef z tapenadą i szparagami / Vitello tonnato / Sałatka z makaronu
ze spianatą
Karmelizowaną cebulą,salsą pomidorową,kukurydzą /Mix sałat z
kurczakiem,pomidorkami cherry,
ogórkiem,papryką,winegretem /Mix sałat z serem złoty lazur,pestkami
granatu,mango,pestkami dyni,sosem malinowym
Pieczywo przez nas pieczone i masło.

Napoje
Herbata i kawa w bufecie do samodzielnego nalewania.
Woda ,soki bez ograniczeń
Napoje gazowane 5 zł/os Coca cola /Sprite /Fanta
Opcjonalnie Dania dla dzieci
Nugetsy z kurczaka z frytkami i pomidorkami cherry lub ogórkiem zielonym
Spaghetti bolognese lub Comodoro
Pizza Margherita z szynką
Ogólne warunki realizacji przyjęcia :
1.Zapewniamy możliwośc wstępnej rezerwacji terminu przyjęcia ważniej przez 7
dni.
2.Po podjęciu decyzji o organizacji przyjęcia komunijnego w Trattori W Trakcie
należy wpłacić zadatek w wysokości 500zł
3.Zadatek jest bezzwrotny i zaliczany na poczet płatności za przyjęcie.
4.Na 14 dni przed planowanym przyjęciem następuje ustalenie menu oraz
rozliczenie 50 % wartości zamówienia.Pozostała płatność w dniu przyjęcia u
menagera Sali.
5.Ostateczna ilość osób oraz wszelkie zmiany powinny być potwierdzone
najpóźniej 7 dni przed przyjęciem.
6.Koszt menu dla dzieci do 6 lat bezpłatnie /do 12 lat 50 % rabatu /Dziecko
komunijne gratis
7.Od wyliczonej kwoty pobieramy 10 % opłaty za serwis,kwota ta jest
przeznaczona dla osób państwa obsługujących

8.Pakowanie potraw po przyjęciu 1 zł opakowanie.
Mogą Państwo przynieść własny tort.Nie mamy w ofercie mocnych alkoholi,można
przynieść własne pod warunkiem zakupu także naszego alkoholu(za pół litra
wódki=pół litra wina lub litr piwa). Przyjęcie zaczynamy przygotowywać na
półtorej godziny naprzód.Przyjęcia wykraczające poza wyznaczone godziny
wymagają dopłaty 200zł za każdą rozpoczetą godzinę nadliczbową.

Przy płatności kartą doliczamy 2 %opłaty dodatkowej. Preferujemy indywidualne
podejście do klienta ,dlatego nasza oferta jest elastycznie dostosowywana w
zależności od Państwa oczekiwań. Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje i
sugestie zmian.
Dopełnimy wszelkich starań aby organizowana przez nas uroczystość pozostawiła
w Państwa pamięci wyłącznie miłe wspomnienia.
Trattoria W Trakcie 04-766 Warszawa
Ul. Trakt Lubelski 204
www.trattoriawtrakcie.pl
Kontakt Sylwia 729550633 lub 502901080
restauracja@wtrakcie.pl

