Oferta Wigilijna
Boże Narodzenie to doskonała okazja do zorganizowania firmowej wigilii. Spotkanie w gronie
współpracowników – osób z którymi spędzamy znaczną część każdego dnia-stwarza możliwość
podsumowania osiągnięć.
Specjalnie na tę okazję Szef Kuchni przygotuje dla Państwa Świąteczne Menu, które składać się
będzie z tradycyjnych potraw kuchni polskiej.

Uroczysta kolacja serwowana
Zupy ( 1 do wyboru)
•
•

Wigilijna zupa grzybowa podana z łazankami
Barszczyk czerwony z krokietem

Danie główne ( 1 do wyboru)
•
•
•

Dorsz w płatkach migdałów podany z ziemniakami opiekanymi i surówką

Pieczony sandacz z warzywami i brązowym ryżem
Dorsz w sosie karmazynowym z ziemniakami i surówką

Przekąski wigilijne
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trio śledziowe
Tymbaliki
Szczupak faszerowany
Ryba w sosie greckim
Sałatka z paluszkami krabowymi
Sałatka z tuńczyka
Półmisek marynat
Pieczywo
Napoje ; soki, woda

Kawa, herbata
Ciasto (makowiec, keks, sernik)

Cena zestawu wigilijnego przy zamówieniu dla powyżej 20osób wynosi 70zł netto, w przypadku ilości osób poniżej
20cena wynosi 75zł netto. Do podanych cen należy doliczyć podatek Vat 8%.Telefon 604 529 944. W kalkulacji jest
wliczone przygotowanie potraw sala oraz obsługa kelnerska, szacunkowy czas uroczystości do 4h.

Oferta Wigilijna
Boże Narodzenie to doskonała okazja do zorganizowania firmowej wigilii. Spotkanie w gronie
współpracowników – osób z którymi spędzamy znaczną część każdego dnia-stwarza możliwość
podsumowania osiągnięć.
Specjalnie na tę okazję Szef Kuchni przygotuje dla Państwa Świąteczne Menu, które składać się będzie
z tradycyjnych potraw kuchni polskiej.

Kolacja w formie szwedzkiego bufetu
Danie gorące
•
•
•
•

Barszczyk czerwony z uszkami
Kapusta wigilijna z grzybami

Trio pierogowe( pierogi z kapustą i grzybami, ruskie)
Półmisek ryb smażonych

Przekąski wigilijne
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Szczupak faszerowany
Ryba w sosie greckim
Rolmops wigilijny ze śliwką
Śledź w sosie tatarskim
Sałatka z paluszkami krabowymi
Sałatka z tuńczyka
Kutia z miodem
Półmisek marynat
Pieczywo
Napoje ;kompot z suszu, soki, woda

Kawa, herbata
Ciasto (makowiec, keks, sernik)

Cena zestawu wigilijnego przy zamówieniu dla powyżej 20osób wynosi 70zł netto, w przypadku ilości osób poniżej 20cena
wynosi 75zł netto. Do podanych cen należy doliczyć podatek Vat 8%.W kalkulacji jest wliczone przygotowanie potraw sala
oraz obsługa kelnerska, szacunkowy czas uroczystości do 4h.

