Pierwsza Komunia Święta
Oferta na rok 2019

Villa Caprice rozpoczęła swą działalność w sierpniu 2005 roku. Powstała na bazie
wieloletnich doświadczeń zdobytych podczas prowadzenia Restauracji
Splendido a’la carte oraz Kuchni Marche, której to Właściciele stworzyli Villę
Caprice – miejsce idealne do kameralnych przyjęć jak i hucznych imprez,
utrzymując przy tym wysoki poziom gastronomiczno-kulinarny.

Pierwsza Komunia Św. to szczególne i ważne wydarzenie w życiu każdego
młodego człowieka oraz jego Rodziców i Rodziny. Poprzedza je miesiące
przygotowań niejednokrotnie okupionych stresem, dlatego też, wśród licznych
ofert, my proponujemy Państwu wnętrza naszej Villi Caprice, które swoim
klimatem i charakterem tworzą najlepszą przestrzeń dla kameralnego przyjęcia
w gronie najbliższych. To właśnie z myślą o naszych Gościach starannie
dopracowaliśmy najmniejszy szczegół w stworzeniu tego wyjątkowego miejsca,
po to, aby te wyjątkowe w życiu chwile pozostały niezapomniane.

Propozycja menu nr 1
(menu na przyjęcie trwające około 2-3 godziny)
Zupa
Rosół z makaronem domowym

Danie główne
Pieczeń wieprzowa w sosie własnym
Kotlet de volaille
Schab panierowany
Filety z kurczaka w panierce
Młode ziemniaczki z koperkiem
Kluski śląskie
Frytki
Kapusta młoda z koperkiem i śmietaną
Sosy
Bukiet surówek
Deser
Puchar lodowy z owocami
Napoje
Sok owocowy
Woda mineralna
Kawa, herbata

Cena zestawu na osobę:
Dzieci do 3 lat: Gratis
Dzieci od 3 – 12 roku życia: 72 zł
Dorośli: 120 zł

Propozycja menu nr 2
(menu na przyjęcie trwające około 5-6 godziny)
Zupa
Rosół z makaronem domowym

Danie główne
Pieczeń wieprzowa w sosie własnym
Kotlet de volaille
Schab panierowany
Filety z kurczaka w panierce
Młode ziemniaczki z koperkiem
Kluski śląskie
Frytki
Kapusta młoda z koperkiem i śmietaną
Sosy
Bukiet surówek
Deser
Puchar lodowy z owocami

Podane do stołu
Filet z ryby w sosie słodko - kwaśnym
Karczek w czosnku,
Schab ze śliwką,
Boczek rolowany,
Polędwica pieczona sałatka wiosenna z nowalijek
Sałatka królewska z szynka, serem i kukurydzą
Bułki oraz chleby wiejskie
Masełka smakowe
Mięsa pieczone na sposób staropolski
oraz wędliny z naszej wędzarni
Napoje bez ograniczeń
Sok owocowy
Woda mineralna
Kawa, herbata

Cena zestawu na osobę:
Dzieci do 3 lat: Gratis
Dzieci od 3 – 12 roku życia: 90 zł
Dorośli: 150 zł

Warunki rezerwacji
W momencie kiedy zdecydują się Państwo na organizację
przyjęcia w Villi Caprice, przystąpimy do podpisania umowy.
Przy podpisaniu umowy pobieramy zadatek w wysokości 500 zł.

Na miesiąc przed planowanym przyjęciem omawiamy i ustalamy
wszelkie szczegóły dotyczące przyjęcia: ostateczną liczbę gości,
godziny serwowania ciepłych posiłków, ustawienie stołów, etc.
Ostateczne rozliczenie następuje dzień przed przyjęciem.

W celu rezerwacji terminu oraz pozyskania większej ilości
informacji zapraszamy do kontaktu:
+48 695 21 21 20 | info@caprice.wroclaw.pl

