
I Komunia Święta
celebruj wyjątkowe chwile

I Komunia Święta to piękna i ważna uroczystość
w życiu każdej rodziny. Tak wyjątkowy dzień
wymaga też wyjątkowej oprawy. Specjalnie

dopasowane menu do okoliczności i oczekiwań
Gości, klimatyczna sala i miejsce, które jak

magnes przyciąga wszystkie dzieci - to recepta
na wyjątkowe przyjęcie komunijne.

Organizując przyjęcie komunijne w JuraParku Krasiejów,
gwarantujemy wyśmienite menu, profesjonalną obsługę

kelnerską oraz miłe i aktywne spędzenie czasu 
dla najmłodszych i ich rodziców.

Sprawdź, co dla Ciebie
przygotowaliśmy!



MENU I

ZUPA
Złocisty rosół z makaronem, marchewką i pietruszką

DANIE GŁÓWNE
Półmisek mięs (2 porcje/ 240 g/ os.)

rolada śląska wieprzowa
devolay z masłem czosnkowym

tradycyjny kotlet schabowy
pieczeń z karczku
nuggetsy z kurczaka

DODATKI:
kluski śląskie

ziemniaki z wody z koperkiem
duszona kapusta czerwona

surówka sezonowa (2 rodzaje)
sos pieczeniowy

PRZERWA DESEROWA
Patera ciast (2 kawałki / 160 g/ os.)

Kawa i herbata bez ograniczeń
Tort we własnym zakresie

ZIMNA PŁYTA
deska serów + deska wędlin

sałatka grecka
sałatka jarzynowa
galaretki drobiowe

śledzie po cygańsku z cebulą
przekąski wytrawne z ciasta francuskiego

dipy, wybór pieczywa, masło

NAPOJE
Soki owocowe w dzbankach: jabłkowy i pomarańczowy (0,5l/os.)

Woda mineralna z cytryną (0,5l/os.)

Organizacja imprez: Jolanta Labus  tel. (+48) 797 028 484,  jola.labus@jurapark.pl

MENU II

ZUPA
Złocisty rosół z makaronem, marchewką i pietruszką

DANIE GŁÓWNE
Półmisek mięs (2,5 porcji/ 300 g/ os.)

rolada śląska wieprzowa
devolay z masłem czosnkowym

tradycyjny kotlet schabowy
pieczeń z karczku

nuggetsy z kurczaka

DODATKI:
kluski śląskie

ziemniaki z wody z koperkiem
duszona kapusta czerwona

surówka sezonowa (2 rodzaje)
sos pieczeniowy

PRZERWA DESEROWA
Patera ciast (2 kawałki / 160 g/ os.)

Kawa i herbata bez ograniczeń
Tort we własnym zakresie

ZIMNA PŁYTA
deska serów + deska wędlin

sałatka jarzynowa
sałatka z grillowanym kurczakiem
tortilla z kurczakiem i warzywami

galaretki drobiowe
tatar wołowy na drobno siekanym ogórku 
klopsiki warzywne z dipem czosnkowym 

roladki drobiowe z farszami 
jajka faszerowane

dipy, wybór pieczywa, masło

NAPOJE
Soki owocowe w dzbankach: jabłkowy 

i pomarańczowy (1 l/os.)

Woda mineralna z cytryną (1 l/os.)

Oferta ważna do 30.06.2023



KOLACJA PÓŁMISKOWA I

MIĘSA
1,5 porcji/ 180 g/os.

grillowany stek z karczku
szaszłyk drobiowy z warzywami

roladka z kurczaka z pieczarkami i serem
soczysta pieczeń wieprzowa

DODATKI
ziemniaki opiekane

frytki stekowe lub julienne
sałatka sezonowa

buraczki zasmażane

KOLACJA PÓŁMISKOWA II

MIĘSA
2 porcje/240 g/os.

grillowany stek z karczku
schab zapiekany z warzywami

grillowany filet drobiowy
klopsiki wieprzowe w sosie
filet drobiowy w migdałach

DODATKI
ziemniaki opiekane

frytki stekowe lub julienne
sałatka sezonowa

kapusta biała zasmażana
ryż lub kasza gryczana prażona

KOLACJA SERWOWANA
do wyboru jedna dla wszystkich

barszcz z krokietem mięsnym

węgierska zupa gulaszowa z bagietką czosnkową

grillowany stek z karczku (lub filet z kurczaka) podany z 
ziemniaczkami opiekanymi i surówką sezonową

NAPOJE
płatne wg zużycia

woda mineralna niegazowana z cytryną w dzbankach,
soki owocowe w dzbankach (jabłko/pomarańcz)

pepsi / mirinda / 7-up / woda gazowana (0,5l pet)

PAKIET Z NAPOJAMI SOFT
uzupełniany do 4 lub 6 h

woda mineralna niegazowana z cytryną w dzbankach
soki owocowe w dzbankach (jabłko/pomarańcz)
pepsi / mirinda / 7-up / woda gazowana (0,5l pet)

SŁODKI BUFET
zapytaj o szczegóły

słodkie przekąski typu finger food
Patera owoców sezonowych 

(filetowanych i w całości

deser lodowy

Organizacja imprez: Jolanta Labus  tel. (+48) 797 028 484 jola.labus@jurapark.pl Oferta ważna do 30.06.2023



Kontakt:

Organizacja imprez - Jolanta Labus
tel. (+48) 797 028 484

jola.labus@jurapark.pl

Park Nauki i Rozrywki w Krasiejowie

ul. 1-go Maja 10
46-040 Krasiejów

www.juraparkkrasiejow.pl

W CENIE PRZYJĘCIA ZAPEWNIAMY:
• obsługę kelnerską i wynajem części sali,

• smaczne menu dopasowane do Państwa oczekiwań,
• wstęp i korzystanie z atrakcji JuraParku Krasiejów oraz 

preferencyjne ceny biletów do Parku Nauki i Ewolucji Człowieka,

• atrakcyjne rabaty na usługę łączoną lub usługi dodatkowe (np. menu 
+ kolacja / słodki bufet / usługi dodatkowe)
• niespodziankę dla Dziecka Komunijnego

ZASADY ORGANIZACJI PRZYJĘCIA KOMUNIJNEGO:
1. Przyjęcia z okazji I Komunii Świętej organizowane są od 15 osób 

pełnopłatnych, przy czym dzieci do lat 3 korzystają z menu bezpłatnie, zaś 
do 8 lat – 50 % ceny menu (rabat nie dotyczy m.in. napoi i lodów).

2. Po podjęciu decyzji o organizacji przyjęcia w JuraParku Krasiejów, istnieje

możliwość dokonania wstępnej rezerwacji przyjęcia na okres 7 dni.

3. Po potwierdzeniu przez obydwie strony terminu przyjęcia, 

Organizator przyjęcia zobowiązany jest do wpłaty zaliczki w 

wysokości 30% szacowanej wartości przyjęcia i podpisania umowy – 

dopuszczamy formę tradycyjną lub elektroniczną.

4. Ustalenie menu na planowane przyjęcie odbywa się do 21 dni 
przed datą planowanego przyjęcia.

5. Ostateczna liczba osób oraz wszelkie zmiany powinny zostać 

potwierdzone najpóźniej do 14 dni przed datą przyjęcia komunijnego. W 
przypadku nie dotrzymania wymienionego termin zamawiający zostanie 

obciążony zgodnie ze złożonym zamówieniem.

6. Ostateczne rozliczenie następuje w dniu organizacji przyjęcia 
po jego zakończeniu. Płatność gotówką lub kartą.

Organizacja imprez: Jolanta Labus  tel. (+48) 797 028 484 jola.labus@jurapark.pl Oferta ważna do 30.06.2023


