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Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia to piękna okazja 
do podsumowań, spotkań - również w gronie biznesowym. 

 
To moment, w którym można podziękować 

współpracownikom i kontrahentom za mijający rok, 
a także zaplanować wspólny sukces w kolejnym roku. 

 
Przy pięknie nakrytym stole, 

pełnym świątecznych smakołyków zapominamy 
o codzienności i dajemy się ponieść magicznej atmosferze.

 
Oferujemy Państwu zorganizowanie wigilii firmowej 

w wyjątkowej świątecznej oprawie zapewniając nowoczesną
 salę, tradycyjne wigilijne potrawy, opłatek, wykwalifikowany

personel, świąteczną atmosferę oraz nastrojową muzykę.
 

Dołożymy wszelkich starań aby Państwa spotkanie było
niepowtarzalne i pełne magii Świąt.

 
Proponujemy Państwu 3 specjalnie

 przygotowane zestawy kolacji wigilijnej.
 

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

Życzymy Państwu Wesołych Świąt!



118 zł brutto za osobę
 

Zupa: 
Barszcz z uszkami

 
Danie główne:

 Grillowany filet z halibuta
Ziemniaki gotowane

Kapusta czerwona zasmażana 
Bukiet surówek

 
Zakąski gorące i zimne:

Pierogi z kapustą i grzybami
 Śledź w śmietanie
 Pstrąg w galarecie

 Biszkopt szpinakowy z nadzieniem 
serowo-łososiowym 

Pieczywo i masło
 

Deser:
Sernik z toffi, domowy jabłecznik

 
 Napoje:

Kawa,herbata, woda mineralna, sok

75 zł brutto za osobę
 

Zupa:
Zupa borowikowa

 
Danie główne:

Pstrąg w sosie migdałowym
Ziemniaki wedgesy

Brokuły
Bukiet surówek

 
Deser:

Szarlotka ze śmietanką
 

Napoje:
Kawa,herbata

Sok, woda mineralna

MENU I

DMENU IIł



 
150 zł brutto za osobę

 
Zupa:

Grzybowa z łazankami
 

Danie główne:
Łosoś z grilla

Dorsz smażony po staropolsku
Roladki z indyka ze szparagami i szynką 

Pierogi z kapustą i grzybami 
Kopytka 

Ziemniaki wedgesy
Bukiet surówek
Groch z kapustą

 
Zakąski zimne:

Sandacz w galarecie
Naleśniki z łososiem, mascarpone i salsą

Śledź po kartusku
 Śledź w sosie tatarskim

Ryba po grecku
Roladki z polędwiczek wieprzowych 

z serem dor blue
Sałatka z gruszką, serem pleśniowym

 i orzechami
Jajko w szynce z sałatką jarzynową

Pieczywo i masło
 

Deser: 
Makowiec, Sernik

Owoce
 

Napoje:
Kawa,herbata

Sok, woda mineralna
Lampka wina francuskiego półwytrawnego

 

DMENU IIIł

 
Opakowania biodegradowalne - 50 zł

Istnieje możliwość dostarczenia własnych opakowań.

INFORMACJE DODATKOWE


