
OBIAD UROCZYSTY
KOMUNIA, CHRZCINY, URODZINY



Oferta obejmuje:

ź obiad uroczysty w Łeba Hotel & SPA***

110,00 zł/os.

ź możliwość wyboru miejsca (zgodnie z dostępnością) 
-> Restauracja Kapitańska do 50 osób

-> Kawiarnia Dryf do 25 osób
-> Sala Bankietowa do 110 osób

ź obsługę kelnerską

ź uroczyste białe nakrycie stołu

ź wybór menu spośród czterech propozycji

ź obiad serwowany i zimne przekąski serwowane w stół

ź ciasto i owoce w cenie

ź kawa i herbata w cenie

ź sok pomarańczowy i jabłkowy
oraz woda niegazowana w cenie

ź rabat dla dzieci
-> 0-5 lat 100%
-> 6-12 lat 50%

ź korzystanie przez najmłodszych gości z hotelowego Kids Klubu

Niniejsza oferta dotyczy obiadu komunijnego o czasie trwania do 4 godzin.
Przedłużenie czasu trwania imprezy skutkuje doliczeniem opłaty service – charge,

w wysokości 10% wartości całego zamówienia za każdą dodatkową rozpoczętą godzinę.



MENU 1

ZUPA
*krem jabłkowy z curry

DANIE GŁÓWNE
*zrazy z gęsi podane na kaszotto z kaszy 

pęczak i borowików z tymiankowym 
sosem i karmelizowanymi buraczkami

DESER
*sernik sezamowy

z sosem waniliowym

ZUPA
*rosół z makaronem

DANIE GŁÓWNE
*kotlet devolay podany z młodą 

marchewką i ziemniakami z koprem

DESER
*szarlotka z lodami

ZUPA
*bulion z dorsza i łososia

DANIE GŁÓWNE
*policzki wieprzowe w sosie

z czerwonego wina podane z plackami 
ziemniaczanymi i duszonymi kurkami

DESER
*czekoladowo-kawowy krem brulle

ZIMNE PRZEKASKI
Do każdego powyższego menu

po obiedzie serwowanym
podajemy zimne przekąski:

*sałata z kurczakiem i miodowo-
musztardowym winegretem

*sałatka jarzynowa 

*śledź bałtycki na 3 sposoby

*ryba po grecku 

*galaretki drobiowe 

*pieczywo, masło

ZUPA
*zupa z podgrzybków

z lanymi kluskami

DANIE GŁÓWNE
*filet z łososia na koperkowym risotto, 
karmelizowanymi pomidorkami i sosem 

szafranowym

DESER
*sernik miodowo-cynamonowy

,

MENU 2

MENU 3

MENU 4



Przedstawiona oferta stanowi propozycję.

Na Państwa życzenie skomponujemy indywidualne menu. 
W zależności od zapotrzebowania naszych gości

przygotujemy dania zgodne z dietą alternatywną i leczniczą.

Informacja i rezerwacja
Agnieszka Pałac
Dział Marketingu

Łeba Hotel & Spa***
ul. Nadmorska 9b

84-360 Łeba

+48 514 433 882

sprzedaz@hotelleba.com.pl
www.hotelleba.com.pl
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