Zbliża się magiczny czas Bożego Narodzenia, to wspaniała okazja do wspólnego spędzenia
kilku chwil przy stole wigilijnym. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom
przygotowaliśmy specjalna ofertę wieczerzy wigilijnej. Mamy nadzieję, że te wyjątkowe
chwile pozostaną na długo w Państwa pamięci. Zadbamy o to, aby mogli Państwo odpocząć
i pomimo pędu codziennego życia i natłoku obowiązków znaleźć chwilę na wytchninie w tak
szczególnym czasie.

Zapraszam do organizacji kolacji wigilijnych w naszej restauracji
lub w formie cateringu . Ceny już od 40 zł do 70 zł !

Menu wigilijne w cenie 40 zł/ osobę
Danie główne (serwowane talerzowo)
Barszcz czerwony z uszkami
Karp smażony
Kapusta z grochem
Pieczywo mieszane
Zimne przystawki (na półmiskach)
Sałatka śledziowa
Śledź w oleju
Sałatka jarzynowa
Ryba po grecku
Ryba po japońsku
Kawa, herbata
Kompot z suszu 0,3 l
Makiełki
Ciasto

* W cenę wliczona jest dekoracja swiąteczna, kawa, herbata bez limitu w bufecie oraz woda
mineralna w dzbankach.
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Menu wigilijne w cenie 55 zł/ osobę
Krem pieczarkowy z groszkiem ptysiowym
Danie główne (2 porcje na osobę)
Kapusta z grochem
Pierogi z kapustą i grzybami
Karp wigiliny smażony
Filet z morszczuka w ciescie
Makiełki
Pieczywo mieszane
Zimne przystawki
Sałatka śledziowa
Śledź w oleju
Sałatka jarzynowa
Sałatka szefa
Ryba po grecku
Karp po japońsku
Kawa, herbata
Kompot z suszu 0,3 l
Ciasto

* W cenę wliczona jest dekoracja swiąteczna, kawa, herbata bez limitu w bufecie oraz woda
mineralna w dzbankach.
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Menu wigilijne w cenie 70 zł/ osobę
Krem grzybowy z łazankami
Danie główne (3 porcje na osobę)
Filet z sandacza smażony
Karp wigiliny smażony
Filet z dorsza w ciescie
Kapusta z grochem
Kapusta z grzybami
Mix pierogów: z kapustą i grzybami, z mięsem
Makiełki
Łosoś faszerowany (w całości krojony)
Pieczywo mieszane
Zimne przystawki
Śledź pod kołderką
Śledź w śmietanie
Ryba po grecku
Pieczeń z karkówki w sosie tatarskim
Domowy pasztet z żurawiną
Klopsiki rybne w zalewie
Pstrag w galarecie
Sałatka jarzynowa
Pieczywo
Masło
Bufet deserowy:
Kawa, herbata
Kompot wigilijny z suszu
Ciasto swiąteczne (piernik, makowiec, sernik)
* W cenę wliczona jest dekoracja swiąteczna, kawa, herbata bez limitu w bufecie oraz woda
mineralna w dzbankach.
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