
WIGILIA FIRMOWA

ŚWIĘTA BOŻEGO

NARODZENIA

To idealna okazja aby podziękować

swoim współpracownikom, a także

doskonała forma integracji.

Przedstawiamy ofertę, którą

odpowiednio dopasujemy do Państwa

potrzeb- od krótkiego spotkania przy

barszczu z uszkami po całonocną

wieczerzę.

W cenie otrzymują Państwo:

 

- Klimatyzowaną salę dopasowaną do

planowanej liczby gości

- Świąteczną dekoracje stołu oraz sali 

- Profesjonalną obsługę podczas trwania

przyjęcia

- Nagłośnienie wraz ze świątecznymi

utworami

- Opłatek wigilijny  

- Bezpłatny parking dla gości przed

hotelem

- Pamiątkowe zdjęcie z fotobudki

- Aperitif na przywitanie dla każdego



MENU 

PROPOZYCJA I 

KOLACJA SERWOWANA DLA KAŻDEGO:

Przekąska zimna:- do wyboru:

Karp w galarecie

Sałatka jarzynowa tradycyjna

 

Zupa- do wyboru:

Barszcz czerwony  z uszkami

Tradycyjna zupa grzybowa

 

Danie główne- do wyboru:

Pierogi z kapustą i grzybami

Karp po żydowsku

Sandacz smażony

Krokiety z kapustą i grzybami

Pierogi z łososiem i masłem bazyliowym

 

Dodatki- do wyboru:

Kluski śląskie z masłem

Ziemniaki gotowane z koperkiem

 

Bukiet surówek

 

Deser- do wyboru:

Sernik królewski

Makowiec

 

Pakiet napoi bezalkoholowych:

Soki owocowe, woda mineralna

Kompot z suszu

Wybór kaw i herbat

DODATKOWO

PROPONUJEMY BUFET

CIAST I OWOCÓW

ŚWIEŻYCH:

 

Makowiec

Sernik królewski

Sernik orzechowy

Sernik na cieście kruchym

z pianką

Babka drożdżowa

 

Owoce świeże sezonowe

Bakalie
 

 



With a little creativity and

resourcefulness, you can

upcycle anything into

beautiful holiday ornaments.

 PROPOZYCJA II 

KOLACJA SERWOWANA DLA KAŻDEGO:

Zupa- do wyboru:

Barszcz czerwony  z uszkami

Zupa grzybowa z łazankami

 

Danie główne- do wyboru:

Filet z pstrąga w sosie grzybowym

Karp po szlachecku

Filet z dorsza w cieście

Sandacz smażony w sosie koperkowym

Krokiety z kapustą i grzybami

 

 

Dodatki- do wyboru:

Kluski śląskie z masłem

Ziemniaki gotowane z koperkiem

 

Bukiet surówek

 

Deser- do wyboru:

Sernik królewski

Makowiec

 

Przekąski zimne- serwowane na półmiskach:

Pierogi z kapustą i grzybami

Tradycyjna sałatka jarzynowa

Kapusta z grzybami

Ryba w galarecie

Ryba po grecku 

Śledź w trzech smakach

Kutia

Warzywa świeże sezonowe 

Wybór pieczywa

 

Pakiet napoi bezalkoholowych:

Soki owocowe, woda mineralna

Kompot z suszu

Wybór kaw i herbat

 

DODATKOWO PROPONUJEMY BUFET

CIAST I OWOCÓW ŚWIEŻYCH:

 

Makowiec

Sernik królewski

Sernik orzechowy

Sernik na cieście kruchym z pianką

Babka drożdżowa

 

 

Owoce świeże sezonowe

Bakalie



PROPOZYCJA III

WINTER CRAFTS

AS GIFTS

Nothing beats a handmade

present!

KOLACJA W FORMIE BUFETU SZWEDZKIEGO:

Zupa:

Barszcz czerwony  z uszkami

Zupa grzybowa z łazankami

 

Dania główne:

Sandacz w sosie koperkowym

Karp po szlachecku

Pierogi z kapustą i grzybami

Pierogi z łososiem i masłem bazyliowym

 

Dodatki:

Ziemniaki gotowane z koperkiem

Kopytka z cebulką

bukiet surówek

 

 

Płyta zimna:

Sałatka jarzynowa

Karp w galarecie 

Sałatka śledziowa z fasolą czerwoną

Ryba po grecka 

Tatar z łososia

Kutia 

wybór warzyw świeżych

wybór pieczywa 

 

Pakiet napoi bezalkoholowych:

Soki owocowe, woda mineralna

Kompot z suszu

Wybór kaw i herbat

 

 

DODATKOWO PROPONUJEMY BUFET CIAST I

OWOCÓW ŚWIEŻYCH:

 

Makowiec

Sernik królewski

Sernik orzechowy

Sernik na cieście kruchym z pianką

Babka drożdżowa

 

Owoce świeże sezonowe

Bakalie


