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PAKIET ZŁOTY 

165,00 ZŁ 
 

� gorąca zupa (z menu do wyboru), 

� danie główne (z menu do wyboru), 

� pyszny deser (z menu do wyboru), 

� 10 zimnych przekąsek (z menu do wyboru),  

� sosy i pieczywo,  

� owoce sezonowe, 

� napoje zimne gazowane i niegazowane w opcji bez limitu, 

� napoje gorące w opcji bez limitu na wspólnym bufecie 
samoobsługowym, 

� obsługa produktów od Klienta (tortu, ciast) bez dopłat, możliwość 
dostarczenia ciast wyłącznie z potwierdzeniem zakupu oraz 
pokrojonych lub w papilotkach (w przypadku ciasta niepokrojonego 
doliczamy kwotę 5 zł/os), 

� opcja wniesienia własnego alkoholu – opłata za serwis 
(tzw. „korkowe”) 50,00 zł od każdego rodzaju alkoholu. 

 

 

 

 

Ceny zawierają podatek VAT. Mogą ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku. Ceny obowiązują do odwołania.  

Dostępne terminy sprawdzamy na życzenie po kontakcie ze strony Klienta. 

 



 

PAKIET PLATYNOWY 

180,00 ZŁ 
 

� gorąca zupa (z menu do wyboru), 

� danie główne (z menu do wyboru), 

� pyszny deser (z menu do wyboru), 

� 10 zimnych przekąsek (z menu do wyboru),  

� sosy i pieczywo,  

� owoce sezonowe, 

� ciasta bankietowe, 

� gorąca przekąska serwowana popołudniu (z menu do wyboru), 

� napoje zimne gazowane i niegazowane w opcji bez limitu, 

� napoje gorące w opcji bez limitu na wspólnym bufecie 
samoobsługowym, 

� obsługa tortu dostarczonego przez Klienta bez dopłat, 

� opcja wniesienia własnego alkoholu –  bez dodatkowej opłaty. 
 

 

 

 

Ceny zawierają podatek VAT. Mogą ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku. Ceny obowiązują do odwołania.  

Dostępne terminy sprawdzamy na życzenie po kontakcie ze strony Klienta. 

 



CO JEST W CENIE? 
 

W każdym pakiecie komunijnym zawarte są: 

� oddzielny dla każdej Rodziny i pięknie udekorowany stół, 

� żywe kwiaty i okolicznościowe ozdoby na stole, 

� atrakcje dla dzieci (między innymi: plac zabaw, trampolina i dmuchaniec przy 
sprzyjającej pogodzie, piłkarzyki, kąciki zabaw w restauracji), 

� dania specjalne: zarówno dla Dzieci, jak i dla osób na dietach,  

� nasze bezcenne doświadczenie branżowe i szczere porady oraz opieka, 

� indywidualna obsługa kelnerska, 

� możliwość otrzymania faktury VAT,  

� 50% zniżki dla dzieci do lat 10, 

� rabaty dla dużych rodzin (Rodzina Trzy Plus, Karta Dużej Rodziny), 

� bezpłatne miejsca parkingowe dla Gości bezpośrednio przy Restauracji. 
 

KONTAKT: 

• telefoniczny  

OLGA        +48 667 900 233 

KUBA        +48 504 858 806 

• na żywo 

Restauracja Oranżeria, Lublin, ulica Ciepłownicza 3A, (w godzinach pracy restauracji) 

Przed spotkaniem na żywo prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy. 

• elektroniczny 

e-mail: info@restauracja-oranzeria.pl  

 
POWYŻSZE WARUNKI OBOWIĄZUJĄ DO ODWOŁANIA LUB POJAWIENIA SIĘ 

AKTUALIZACJI. SZCZEGÓŁOWE ZASADY ZAWARTE SĄ W UMOWIE. 
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