
MENU  

na Świąteczne Spotkania Firmowe 

BOŻE NARODZENIE 2020 
 

MENU  I  propozycja wigilijna postna 
 

Na początek:      (prosimy wybrać jedną z zup) 

Barszcz z uszkami domowej roboty     

Zupa grzybowa ciemnobrązowa z łazankami 

 

Danie główne:      (prosimy wybrać jedno z dań) 

Pierogi z kapustą i z grzybami (6 szt.), mus grzybowy 

Filet z karpia smażony w mące kukurydzianej  

podany z ziemniakami confit z czosnkiem i majerankiem  

oraz modrą kapustą z korzennymi  przyprawami 

Filet z pstrąga z sosem tymiankowo-cytrynowym,  

puree ziemniaczano-krewetkowe i karmelizowany kalafior romanesco 

 

Potem na stół na półmiskach podamy: 

Ryba po grecku 50g/50g 

Śledziki w dwóch smakach: 100g 

- jabłko, seler naciowy, gorczyca, miód 

- olej rzepakowy, cebula piklowana, majeranek,pietruszka 

Terrina z morskich ryb 50g 

Tradycyjna sałatka jarzynowa 120g 

Sałatka z buraczków z ziemniakiem, fasolą, marchewką i cebulą 120g 

 

Na słodko na paterach 150g/1 os.: 

Makowiec 

oraz  

Sernik waniliowy 

       Koszt menu dla 1 osoby do  68zł 
 

MENU  II 

 

Na początek na stół podamy: 

Karkówka pieczona marynowana w ziołach 

Kaczka faszerowana 

Rolada z polędwiczki wieprzowej z farszem pieczarkowym 

Śledziki w dwóch smakach: 100g 

- jabłko, seler naciowy, gorczyca, miód 

- olej rzepakowy, cebula piklowana, majeranek, pietruszka 

Terrina z morskich ryb 50g 

Tradycyjna sałatka jarzynowa 120g 

Sałatka z buraczków z ziemniakiem, fasolą, marchewką i cebulą 120g 

 

Na ciepło:  Barszcz czerwony z uszkami 

 

Pieczeń z karkówki, sos grzybowy, ziemniaki confit, 

burak marynowany skarmelizowany z miodem, musztardą francuską,  

octem winnym 

 

Na słodko na paterach 150g/1 os.: 

Piernik świąteczny 

Makowiec 

Sernik z czekoladą 

 

      Koszt menu dla jednej osoby 78zl 

 



MENU III 

      

Na początek 

Roladka z makreli w sosie z trawą żubrową 

Pieczywo, masło 

 

Potem 

Zupa grzybowa z łazankami        

 

Danie główne na półmiskach  -      łącznie 1,5 porcji na osobę 

Policzki wołowe, sos demi glace  (3 kawałki.)      

Sandacz filet z duszonym boczniakiem i porem (2 kawałki)   

Pierogi domowej roboty z kapustą i grzybami (6 szt.), mus grzybowy    

 

Do tego: Ziemniaki confit z czosnkiem i majerankiem 

  Ziemniaki podsmażane z majerankiem 

 

oraz:  Postna kapusta z ciecierzycą i  

  Modra kapusta z przyprawami korzennymi 

  Buraczki z cebulką i jabłkiem 

 

Deser 

Ciasta na paterach (150g/1 os.) 

strucla makowa, piernik świąteczny, sernik z czekoladą    

 

Napoje  

W dzbankach woda niegazowana bez ograniczeń 

Sok pomarańczowy i jabłkowy  łącznie 0,3l na osobę 

Kawa lub herbata do ciasta   1 porcja na osobę 

 

    Koszt powyższego menu wraz z napojami dla 1 osoby 98/os 

 

ZESTAW I 78zl/os 

 Zupa grzybowa tradycyjna z domowymi kluseczkami 

 Filet z łososia z ziemniakami confit z czosnkiem i majerankiem,  

 warzywa karmelizowane z syropem klonowym i sosem sojowym 

 

 Makowiec 

 

 

ZESTAW II 65zl/os 

 Barszcz czerwony z uszkami domowej roboty 

 Filet z karpia smażony w mące kukurydzianej  

 podany z ziemniakami confit z czosnkiem i majerankiem  

 oraz modrą kapustą z korzennymi  przyprawami 

 Piernik świąteczny i strucla  makowa na paterach 

  

ZESTAW III 58zl/os 

 Domowy rosół drobiowo-cielęcy z lanymi kluskami 

 Pieczeń z karkówki, sos grzybowy, ziemniaki confit, 

 burak marynowany karmelizowany z miodem, musztardą francuską,  

 octem winnym 
 

 Szarlotka na ciepło z cynamonem i lodami waniliowymi 

 



 

ZESTAW IV  68zł/os 

 Krem z leśnych grzybów z grzanką serową 

 Udko z kurczaka kukurydzianego w sosie pomidorowo-bazyliowym, 

 ziemniaki gratin z parmezanem i gałką muszkatołową,  

 warzywa karmelizowane, warzywna emulsja maślana 

 

 Brownie na ciepło z sosem korzennym 

 

Napoje 

Do każdego ZESTAWU I – IV: 

w dzbankach woda niegazowana bez limitu,  

  sok pomarańczowy, jabłkowy 0,3l na osobę 

  filiżanka kawy lub herbaty do ciasta  

 

       
 

 

Możliwa jest kombinacja różnych zestawów! 

 

 

 

PROPONUJEMY RÓWNIEŻ 

 

Pakiet napojów bezalkoholowych, w skład którego wchodzi: 

Kawa (z ekspresu przelewowego) i herbata (saszetki, różne rodzaje) do dyspozycji gości przez cały czas trwania 

spotkania bez ograniczeń oraz wybrane soki i napoje, łącznie 1 litr dla 1 osoby dorosłej 

 

Na początek, w dzbankach  do stołu: 

   wodę niegazowaną z cytryną   

   sok pomarańczowy    

   sok jabłkowy 

Inne zimne napoje  serwować będziemy - w ramach pakietu - według zamówień gości przy stole. 

Napoje gorące serwować będziemy na bufecie. 

     Koszt pakietu dla 1 osoby dorosłej  19,- zł 

 

 

Wino domu 

Santa Hortensia Sauvignon Bl./Chardonnay   Chile,  półwytrawne, 48,- zł/0,7 l    

Santa Hortensia Cabernet Sauvignon/Merlot  Chile,  półwytrawne,  48,- zł/0,7 l    

oraz 

Wódka Wyborowa 0,7 l          68,00 zł 

Wódka  Finlandia 0,7 l          80,00 zł 

J. Walker Red 07l         120,00 zł 

oraz inne alkohole do ustalenia 

 

Do rachunku za imprezę doliczany jest serwis w wysokości 10%. 


