
Hotel Biały Dwór
           Chrzest Święty

Chrzciny to bardzo ważny dzień w życiu dziecka. Jest to również 
wspaniała okazja do spotkania w gronie rodziny i bliskich. Organi-
zując przyjęcie z okazji Chrzcin w naszej restauracji, mogą być Pań-
stwo pewni, że zarówno rodzice jak i goście będą długo i miło wspo-

minać to wydarzenie.

Restauracja Biały Dwór w Okunince przygotowała dla Państwa 
ofertę na organizację przyjęcia z okazji Chrzcin. Oferta ta zawiera 
wszystkie potrzebne elementy do uczczenia tego szczególnego Świę-

ta.



Hotel Biały Dwór oferuje Państwu:

• Piękną salę z elegancką dekoracją stołów

• Wyśmienite dania tworzone z najwyższej jakości, naturalnych składników oparte na wła-

snych recepturach

• Indywidualne podejście do każdego zapytania

• Klimatyzowane wnętrza

• Atrakcyjne ceny noclegów dla uczestników spotkania

• Place zabaw i atrakcje dla dzieci

• Bezpłatny parking

Udogodnienia

Oddzielny pokój do karmienia dziecka piersią

Możliwy dietetyczny obiad dla mamy karmiącej

Przewijak dla dziecka

Krzesełko dla dziecka



Menu I

Zupa (do wyboru)

Danie główne (do wyboru)

Pieczywo

Chleb jasny, ciemny

Deser

Puchar lodowy lub ciasto lub galaretka owocowa z owocami i bitą śmietaną

Napoje gorące (bez ograniczeń)

Kawa, herbata

Napoje zimne (bez ograniczeń)

Napoje owocowe, woda mineralne, napoje gazowane

Cena pakietu - od 50,00zł za osobę



Menu II

Zupa (do wyboru)

         Danie główne ( do wyboru)

Zimne przekąski
Półmisek wędlin, sałatki, jajka faszerowane, śledzie, galarety

Pieczywo

Chleb jasny, ciemny

Deser

Puchar lodowy lub ciasto lub galaretka owocowa z owocami i bitą śmietaną.

Napoje gorące (bez ograniczeń)

Kawa, herbata

Napoje zimne (bez ograniczeń)

Napoje owocowe, woda mineralne, napoje gazowane

Cena pakietu -od  90,00zł za osobę



Menu III

Zupa (do wyboru)

         Danie główne (d o wyboru)

Zimne przekąski
Półmisek wędlin, sałatki, jajka faszerowane, śledzie, galarety

Gorące przekąski

Deser

Puchar lodowy lub ciasto lub galaretka owocowa z owocami i bitą śmietaną.

Napoje gorące (bez ograniczeń)

Kawa, herbata

Napoje zimne (bez ograniczeń)

Napoje owocowe, woda mineralne, napoje gazowane

Cena pakietu – od 110,00zł za osobę

Istnieje mozliwosć modyfikacj pakietów wg Państwa 

indywidualnych potrzeb.



Menu dla dzieci (do lat 9)
Zupa

Rosół z makaronem

Danie główne

Filet z kurczaka w złocistej panierce, podawany z ziemniaczkami i mizerią

Deser

Napoje (bez ograniczeń)

Cena pakietu – od 50,00zł za dziecko



Dodatkowo oferujemy
Przygotowanie tortu komunijnego , ciast.

Atrakcje dla dzieci, np. zamek dmuchany,  trampolina – wg odrębnej wyceny

Chrzest Święty to przede wszystkim skupienie się na 

duchowym przeżyciu uroczystości, pozostałą część 

uroczystości pozostawcie Państwo profesjonalistom. 

Gwarantujemy rodzinną atmosferę, miłą i przyjazną 

obsługę.

                                                 Hotel Biały Dwór


