
Aperitif –  wino białe Spes 
Śledź korzenny z sosem truflowym

Zupa grzybowa z łazankami lub
ziemniakami

Filet z sandacza w sosie bakaliowym

Ziemniaki opiekane
Warzywa grillowane

Torcik miodowy
Kompot z suszonych owoców

Kawa lub Herbata
Woda mineralna lub sok 200ml

Menu Wigilijne
  dla Konferencji ZESTAW I   

110 zł brutto/os      
100,27 zł netto/os



  

Menu Wigilijne
  dla Konferencji

Sałatka wigilijna

ZESTAW II
110 zł brutto/os

100,27 zł netto/os

Aperitif –  wino białe Spes 
Karp w galarecie

Krem z borowików z grzankami

Łosoś w sosie imbirowym 
Szyszki ziemniaczane

Ciastko piernikowe
Kompot z suszonych owoców 

Kawa lub Herbata
Woda mineralna lub sok 200ml

z rukolą, daktylami i
serem rokpol



Półmisek śledzi - 3 rodzaje
Karp po żydowsku
Pstrąg w galarecie

Galantyna z karpia

Barszcz z uszkami
Pierogi 

Karp wigilijny
Ziemniaki opiekane

Kapusta kiszona z grzybami
Surówka z kapusty pekińskiej

Sałata lodowa z oliwkami

Kompot z suszonych owoców
Strucla z makiem

Kruche ciasteczka
Owoce i orzechy

Kawa lub herbata
Wino biale Spes 100ml

Opłatki świąteczne

  

Menu Wigilijne
  dla Konferencji ZESTAW III

140 zł brutto/os
128,28 zł netto/os

z łososiem i warzywami

z kapustą i grzybami



  dla Konferencji
Menu Wigilijne

Na stołach
Owoce i orzechy

Kruche ciasteczka

Karp po żydowsku
Terina z łososia i grenadiera

Mozarella z pomidorem

Część serwowana
Barszcz z uszkami

Cielęcina w sosie Calvados
Ziemniaki opiekane

Szparagi zielone
Sałata lodowa z oliwkami

Kompot z suszonych owoców
Strucla z makiem

Strucla z marmoladą
Kawa lub herbata

Po kolacji
Półmisek mięs pieczonych (5 rodz.)

Wybór śledzi (3 rodz.)

  ZESTAW IV
150 zł brutto/os

137,31 zł netto/os

Warzywa coctailowe

Aperitif –  wino białe Spes 



DODATKOWE PÓŁMISKI 
PO KOLACJI UROCZYSTEJ

Półmisek mięs pieczonych, 
wędlin i serów

Półmisek rozmaitości:
tartoletki z pastą z łososia i pstrąga

figi nadziewane serem
roladki z sera Pesto

krewetki w parmezanie

Sałatka śledziowa z ziemniakami
Sałatka z anchois i jajkami

przepiórczymi

  dla Konferencji
Menu Wigilijne

50 zł brutto/os
46,30 zł netto/os
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