
wigilia firmowa

Propozycja I:
 Zupa:

Zupa rybna z pierożkami grzybowymi

II danie:
Karp z cebulą i pieczarkami, podany z 
puree ziemniaczano - koperkowym i 
buraczkami zasmażanymi na ciepło

Deser:
Makowiec z polewą lukrową i 

bakaliami

Napój:
Kompot z suszu, woda mineralna z 

cytryną, kawa i herbata

Propozycja II:
Zupa:

Barszcz czerwony z uszkami

II danie:
Dorsz z kruszonką migdałową 

podany z pieczonymi ziemniakami i 
kapustą z grzybami

Deser:
Jabłecznik z bitą śmietaną i sosem 

waniliowym

Napój:
Kompot z suszu, woda mineralna z 

cytryną, kawa i herbata

Przystawka
Marynowany łosoś z kremem z czarnej 

porzeczki i orzeszkami pinii

Zupa:
Wigilijna zupa grzybowa z łazankami

II danie:
Sandacz w płatkach migdałowych 
podany z marchewkowym gratin i 

sosem mascarpone

Deser:
Pieczone jabłka z bakaliami i 

cynamonem

Napój:
Kompot z suszu, woda mineralna z 

cytryną, kawa i herbata

Pakiet 70 zł brutto/os.
Opłatek wigilijny na życzenie

Pakiet 80 zł brutto/os.
Opłatek wigilijny na życzenie



wigilia firmowa

Pakiet 50 zł brutto/os.

 Pierogi z kapustą i grzybami

 Tradycyjna sałatka jarzynowa

 Kapusta zasmażana z grzybami 

 Ryba po grecku

 Śledzie w śmietanie

 Kutia

 Pieczywo, masło

Pakiet 70 zł brutto/os.

 Pierogi z kapustą i grzybami

 Tradycyjna sałatka jarzynowa

 Kapusta zasmażana z grzybami

 Ryba po grecku

 Śledzie w śmietanie

 Kutia

 Karp po żydowsku

 Łosoś na rukoli z prażonym 
słonecznikiem

 Pralinki z ryb wędzonych

Pieczywo, masło

Możliwość domówienia bufetu:

Bufet słodki 29 zł brutto/os.

Wypieki własnej roboty:

 Makowiec

 Sernik

 Piernik

 Jabłecznik
___________________

 Bakalie i suszone owoce

Grzane wino 10 zł/os.

( Dla grup od 15 osób )



wigilia firmowa

Pakiet 100 zł brutto/os.

Przystawka:

 Łosoś na rukoli z prażonym słonecznikiem

Zupa:

Zupa rybna z pierożkami grzybowymi
lub

Barszcz czerwony z uszkami

Danie główne 2 porcje/os:

Karp smażony z cebulą i pieczarkami
Schab ze śliwką w sosie

Pierogi z kapustą i grzybami

Dodatki:

Ziemniaki gotowane
Talarki ziemniaczane
Kapusta z grzybami
Warzywa gotowane

Kapusta modra z rodzynkami

Ciasto 2 porcje/os:

Makowiec
Sernik
Piernik

Owoce sezonowe letowane

Menu bufetowe

Pakiet 140 zł brutto/os.

Przystawka:

 Pstrąg wędzony na grzance z pastą z pestek 
dyni

Zupa:

Krem z buraka
lub

Zupa grzybowa

Danie główne 2 porcje/os:

Kaczka w śliwkach
Łosoś pieczony w cieście francuskim

Pierogi z kapustą i grzybami

Dodatki:

Ziemniaki gotowane
Pyzy

Kasza pęczak
Warzywa gotowane
Łazanki z grzybami

Kapusta modra z rodzynkami

Ciasto 2 porcje/os:

Makowiec
Sernik
Piernik

Jabłecznik
Kutia

Bakalie i suszone owce

Bufet zimny:

Ryba po grecku
Śledź w trzech smakach

Wybór mięs pieczonych z sosem żurawinowym
Karp po żydowsku

Sałatka z orzechami włoskimi i miodem
Tradycyjna sałatka jarzynowa

Pieczywo, masło


