
 

 

 

 

Komunia święta 2023 
Pierwsza Komunia Święta to ważny dzień 

w życiu dziecka. Jest to także doskonała okazja 

do świętowania w gronie rodzinnym. 

Jeśli szukacie Państwo klimatycznego miejsca, 

usytuowanego wśród zieleni,  

zapraszamy na Rancho pod Olszyną. 

Gwarantujemy pyszne, domowe jedzenie 

oraz miłą i pomocną obsługę. 

Propozycja menu nr 1 (uroczystość na 6 godzin) 
Koszt: 180,00 zł/osobę (*minimum 20 osób, ceny netto, do wystawianej faktury należy doliczyć 8%VAT) 

Zupa - podana w wazach 
Rosół z makaronem 

Danie główne - podane na półmiskach, 2,5 porcje mięsa na osobę (3 rodzaje mięs) 
Kotlet de-volaille nadziewany serem lub masłem i pietruszką 

Tradycyjny kotlet schabowy podany z pieczarką  
Zrazy w sosie z grzybów leśnych 

 

Dodatki warzywne - podane na półmiskach (2 rodzaje dodatków) 
Marchew z jabłkiem 

 Colesław 

Dodatki skrobiowe - podane na półmiskach (2 rodzaje dodatków)  
Ziemniaki gotowane z koperkiem 

Frytki 

Zakąski - podane na półmiskach, 2,5 porcji na osobę (3 zimne zakąski i 1 ciepła) 
Różki z szynki z pastą jajeczną w galarecie 

            Rolada drobiowa  
     Roladki z tortilli z łososiem 

Eskalopki - polędwiczka drobiowa zapiekana z porem, serem i pieczarką (na ciepło) 

Sałatki - podane na półmiskach (2 rodzaje sałatek) 
Sałatka z ananasem 

Tradycyjna sałatka jarzynowa 

Kolacja** 
      Barszcz z pasztecikiem 

 
Bufet kawowy - kawa/herbata/woda z cytryną 



 
 
 
 

Propozycja menu nr 2 (uroczystość na 6 godzin) 
Koszt: 195,00 zł/osobę (*minimum 20 osób, ceny netto, do wystawianej faktury należy doliczyć 8%VAT) 

 
Zupa - podana w wazach 

Rosół z makaronem 
 

Danie główne - podane na półmiskach, 2,5 porcje mięsa na osobę (3 rodzaje mięs) 
Kotlet de-volaille nadziewany serem lub masłem i pietruszką 

Tradycyjny kotlet schabowy podany z pieczarką 
 Zrazy w sosie z grzybów leśnych 

 

Dodatki warzywne - podane na półmiskach (2 rodzaje dodatków) 
Marchew z jabłkiem 

Colesław 

Dodatki skrobiowe - podane na półmiskach (2 rodzaje dodatków) 
` Ziemniaki gotowane z koperkiem 

Frytki 
 

Zakąski - podane na półmiskach, 2,5 porcji na osobę 
 (3 zimne zakąski i 1 ciepła) 

Zimne nóżki (galaretka mięsna z warzywami) 
     Schab z musem chrzanowym 

        Rolada szpinakowa nadziewana łososiem 
Placuszki drobiowe z sosem czosnkowym (na ciepło) 

 
Sałatki - podane na półmiskach (2 rodzaje sałatek) 

Sałatka ryżowa (makaron ryżowy, kurczak, ogórek zielony, sos tzatziki) 
Sałatka grecka 

 

Kolacja**  
Żurek kujawski z jajkiem, białą kiełbasą i pieczywem  

 
Bufet kawowy - kawa/herbata/woda z cytryną 

 

Ciasto - z cukierni, 1,5 porcji na osobę (2 lub 3 rodzaje) 
Np. pleśniak, sernik, 3-bit, babeczki z owocami i galaretką, 

jabłecznik, makowiec, ciasto owocowe z galaretką 
 

** W obu propozycjach menu istnieje możliwość zamiany 
kolacji - zamiast zupy możemy zaproponować pieczeń  

z marynowanej karkówki podaną z kluską śląską  
za dopłatą 7,00 zł za osobę. 



 
 

 

 

Za dodatkową opłatą można domówić: 

- udko faszerowane mięsem mielonym, pietruszką i pieczarkami - 17,00 zł/porcję 
- filet drobiowy w złocistej panierce - 14,00 zł/porcję 

- nuggetsy dla dzieci - 14,00 zł/porcję 

- ryba w porze - 21,00 zł/porcję 

- kotlet schabowy z pieczarką i cebulą, zapiekany serem - 17,00 zł/porcję 

- kotlet schabowy z ananasem i żurawiną, zapiekany ananasem - 17,00 zł/porcję 

- szaszłyk drobiowy podany na ryżu - 25,00 zł/porcję 

- żeberka zapiekane z kapustą kiszoną - 22,00 zł/porcję 

- półmisek wędlin - 110,00 zł/półmisek 

- półmisek serów - 110 zł/półmisek 

- ryba po grecku - 14,00 zł/porcję 

- śledź w sosie tatarskim - 12,00 zł/porcję 

- szynka szwarcwaldzka z serem pleśniowym - 12,00 zł/porcję 

- polędwiczka ze śliwką i morelą - 13,50 zł/porcję 

- tatar wołowy podany na grzance - 15,00 zł/porcję 

- pomidor z mozzarellą i ziołami - 12,00 zł/porcję 
- pucharek lodowy z owocami, sosem i bitą śmietaną - 14,00 zł za porcję 

* kieliszkowe - 5,00 zł za osobę, opłata za osoby pijące, nie za wszystkich gości 

 
GRATIS!  

   - oprowadzanie na koniach dla wszystkich dzieci,  
       - zwiedzanie Rancho, 

         - wejście do wielkiego Konia Trojańskiego, 
                             - parking dla gości. 

 

Nasze atuty, z których możecie Państwo 
nieodpłatnie skorzystać: 

- duży, ogrodzony i zagospodarowany teren zielony, 

idealny do spacerów, 

- drewniany, jeździecki plac zabaw dla dzieci, 

- mini zoo (owce, kozy, osiołki), 

- duże konie na biegunach, 

- stół do piłkarzyków, 

- stół do tenisa stołowego, 

- kącik z kolorowankami dla dzieci na sali 

(przygotowywany na życzenie klienta) 

 
 



 
 
 

Sale, jakimi dysponujemy: 
        - sala kominkowa - kameralna sala na spotkania  

do 30 osób 

- sala drewniana - wchodzi się do niej po 
schodach, doskonała na spotkania do 60 osób 

- sala kolumnowa - nasza największa sala, 

     idealna na spotkania do 100 osób  
 

 
Aby umilić uroczystość, możecie Państwo domówić 

atrakcje dla Gości*: 
- oprowadzanie na koniach dla wszystkich gości, 

- wycieczkę zadaszonym tramwajem konnym po okolicznym lesie, 

- konkurs strzelecki (strzelanie z wiatrówki), 

- gry i zabawy ruchowe dla całej rodziny prowadzone przez animatora, 

- ognisko z pieczeniem kiełbasek, 

*Ceny ustalane są indywidualnie. 
 

     Dołożymy wszelkich starań, aby uroczystość była dla Państwa                                                                                                          

wyjątkowa i niezapomniana. 
 

Zapraszamy do rezerwacji terminów! 
Telefon: 513-063-057                      Mail: rancho@podolszyna.pl 
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