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Opłatek

Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,
Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,
Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny
Najtkliwsze przekazując uczucia w  tym chlebie.

C.K. Norwid

MENU WIGILIJNE

69 zł/osoba
Przystawki:

(jedna przystawka do wyboru dla wszystkich)
•  trio śledziowe na pumperniklu
•  pierogi  z kapustą  i  grzybami

•  domowy pasztet  z wątróbek drobiowych

Zupy:
(jedna zupa do wyboru dla wszystkich)

•  barszcz  z uszkami
•  wigilijna  zupa z suszonych grzybów z kluskami kładzionymi

•  świąteczny  żur  z  suszonymi grzybami

Dania główne:
(jedno danie główne do wyboru dla wszystkich)

•  karp w złocistej panierce smażony na klarowanym maśle  z  sałatką ziemniaczaną
•  schab sous  vide nadziewany śliwką z  ziemniakami  z masłem  i koperkiem oraz pieczonymi burakami

•  wigilijne pierogi w  trzech odsłonach:  z kapustą, grzybami  i  bryndzą

Deser:
(jeden deser do wyboru dla wszystkich)

•  sernik  z owocami  leśnymi
•  szarlotka na ciepło  z  sosem waniliowym

•  ciasto piernikowo-marchewkowe z sosem czekoladowym

Napoje w cenie: 
•  świąteczny kompot  z  suszu, kawa, herbata, woda

Alkohole (płatne dodatkowo):
  Wino Bianco  35 pln  0,75 l

 Wino Rosso   35 pln  0,75 l
 Wódka Finlandia  50 pln  0,5 l
 Wódka Baczewski  60 pln  0,5 l



MENU WIGILIJNE

ZESTAW DAŃ ZIMNYCH PODAWANYCH  
NA STOŁY JAKO DODATKI DO ZESTAWÓW MENU:

59 zł/osoba (5 pozycji do wyboru)

69 zł/osoba (7 pozycji do wyboru)

•  świąteczne śledzie na  trzy sposoby

•  ryba po grecku

•  łosoś marynowany w soli morskiej

•  karp w galarecie

•  pieczony schab nadziewany śliwką z musem chrzanowym

•  pieczony  indyk serwowany z gruszką  i  żurawiną

•  aromatyczna pieczeń z karkówki serwowana z sosem  tatarskim

•  chaud  froid  z kaczki

•  świąteczny pasztet  z dziczyzny  z  sosem cumberland

•  pasztet  z kaczki  z pistacjami  i  dipem z brusznicy

•  ozorki wołowe w galarecie

•  zestaw serów regionalnych

•  zestaw wędlin  regionalnych

•  sałatka ziemniaczana z majonezem  i ogórkiem kiszonym

•  sałatka  jarzynowa

Do każdego zestawu podajemy pieczywo i masło.
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Wigilie firmowe organizujemy dla grup od 20 osób. W cenie zapewniamy opłatek, świąteczny wystrój stołu i świąteczną muzykę w tle.  
Muzyka na żywo jest ekstra płatna.* Zapraszamy również do wspólnego kolędowania.**

*, ** – oferta na zapytanie


