
Pałac Pod Kampinosem

Oferta komunijna
...Magiczne chwile w wyjątkowym miejscu...



Oferujemy

➢ Elegancką i przestronną salę dostosowaną
zarówno do dużych, jak i mniejszych
uroczystości 
➢ Sale z bezpośrednim wyjściem na teren
zabytkowego parku, bądź z wyjściem na taras 
➢ Udostępnienie mebli ogrodowych oraz
parasoli 
➢ Bezpłatny parking 
➢ Wykwintne potrawy 
➢ Możliwość dostosowania posiłków do
specjalnych diet
➢ Organizację 5-cio godzinnego przyjęcia z
wybranym menu 
➢ 50% zniżki dla dzieci od 1 do 5 roku życia 
➢ 100% zniżki dla dzieci dzieci do 1 roku życia  
➢ Pokoje hotelowe z łazienkami, TV, Wi-Fi w
atrakcyjnych cenach



Menu - wariant pierwszy
(170 zł od osoby, dotyczy sali restauracyjnej, sali M.

Kopernika, sali H. Sienkiewicza)

 
Rosół z makaronem bądź krem z pomidorów z bazylią 

Trybowane udko z kurczaka w sosie szpinakowo-serowym 
Polędwiczki wieprzowe polane sosem grzybowym, kluski śląskie, bukiet

warzyw gotowanych (podawane na półmiskach) 

 
Biesiadny półmisek mięs pieczonych i wędlin lokalnych wędzarni 

Tortille z łososiem Indyk w maladze 
Babeczki z kolorowymi pastami 

Jaja kur wolnego wybiegu, faszerowane serkiem i smakowymi pastami
Sałatka z rukoli, owoców granatu, gruszki i serka pleśniowego 

Sałatka kalifornijska 
Wianek z mozzarelli i pomidorów 

Masło, pieczywo mieszane 
Pierwsze danie

 
Przystawki

 
Bufet deserowy

 
Napoje

 
 

Barszcz czerwony z pasztecikiem 

 
 

3 różne ciasta, owoce filetowane 

 
 

Kawa, herbaty smakowe, woda mineralna, sok pomarańczowy

 
Drugie danie



Menu - wariant drugi

 
Biesiadny półmisek mięs pieczonych i wędlin lokalnych wędzarni 

Pasztet z marynowanymi grzybkami 
Tymbaliki z pstrąga w galarecie 

Jaja kur wolnego wybiegu, faszerowane serkiem i smakowymi pastami
Sandacz faszerowany Babeczki z kolorowymi pastami 

Sałatka z wędzonym kurczakiem i ananasem z dodatkiem białego pora
oraz szczypiorku 

Sałatka z pieczoną gruszką, kozim serem, burakiem, orzechami
laskowymi i miodowym sosem vinegret 

Sałatka grecka Wianek z mozzarelli i pomidorów Masło, pieczywo
mieszane 

Pierwsze danie

 
Przystawki

 
Bufet deserowy

 
Napoje

 
 

Strogonow z pieczarkami i cebulką 
 
 

5 różnych ciast, musy owocowe, owoce filetowane 

 
 

Kawa, herbaty smakowe, woda mineralna, sok pomarańczowy

 
Drugie danie

 
 

Rosół z makaronem bądź krem z białych warzyw, z prażonymi pestkami
słonecznika 

Filet z kaczki, kluski śląskie, bukiet warzyw gotowanych 
Indyk z pesto bazyliowym z dodatkiem mozzarelli owijane złocistym

bekonem, ziemniaki pieczone (podawane na półmiskach)

(190 zł od osoby, dotyczy sali restauracyjnej, sali M. Kopernika, sali H. Sienkiewicza,
sali Bankietowej, sali Kominkowej, sali F.Chopina, sali T.Kościuszko oraz PUBu )







Zapraszamy 
 

Pałac pod Kampinosem 
 

ul. Fabryczna 1, 05-084 Leszno 
tel: 22 725 67 00 

 
e-mail: biuro@palacpodkampinose.pl 

www.palacpodkampinosem.pl
 

*Oferta ważna przez 2 tygodnie od momentu
dostarczenia jej do klienta. 

*Przyjęcie trwa do 5h, za każdą kolejną
rozpoczęta godzinę pobieramy opłatę w

wysokości 500 zł.
 


