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MENU I
PRZYSTAWKI ZIMNE w bufecie uzupełniane do 2h

Półmisek wędlin pieczonych
Półmisek pasztetów

Karp po żydowsku w galarecie
Ryba faszerowana
ŚledźŚledź w oleju z cebulką
Śledź w śmietanie
Śledź po kaszubsku
Sałatka jarzynowa
Mix sałat z serem feta

Pieczywo w trzech rodzajach
Masło i sosy

ZUZUPA serwowana
(jedna do wyboru)

Grzybowa z łazankami
Barszcz czerwony z pierożkami

CIASTA DOMOWE
Sernik, makowiec, piernik

NAPOJE ZIMNE I GORĄCE
Kawa, herbata, woda, soki owocowe
Kompot z suszonych owoców

DANIE GŁÓWNE serwowane
(jedno do wyboru)

Karp smażony w sosie miodowo-piernikowym z ziemniakami, bukiet surówek
Szynka świąteczna pieczona serwowana z kopytkami i kapustą z grzybami, bukiet surówek

CENA 

145 zł netto/os.
Dodatkowo możliwość zamówienia:
Pieczony łosoś na postumencie ok. 3- 4kg – 300 zł netto / szt.
Jesiotr wędzony cały ok. 2-3 kg – 300zł netto / szt.
Drobny świąteczny upominek do kolacji świątecznej dla każdego uczestnika – za dodatkową opłatą.

 Zapewniamy opłatek wigilijny.
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MENU II
PRZYSTAWKI ZIMNE 
(w bufecie uzupełniane do 4h)
Półmisek wędlin pieczonych
Półmisek pasztetów

Karp po żydowsku w galarecie
RybaRyba faszerowana
Śledź w oleju z cebulką
Śledź w śmietanie
Śledź po kaszubsku
Sałatka jarzynowa

Sałatka Caprese – Pomidory z mozzarellą i bazylią
Mix sałat z serem feta

PieczyPieczywo w trzech rodzajach
Masło i sosy

ZUPA 
serwowana
(jedna do wyboru)

Grzybowa z łazankami
Barszcz czerwony z pierożkami

DDANIE GŁÓWNE 
(dwa do wyboru, jedno serwowane, drugie w bufecie)
Karp smażony w sosie miodowo-piernikowym
Sandacz w sosie kaparowym, ryż cytrynowy

Szynka świąteczna pieczona serwowana z kopytkami
Kaczka pieczona z kapustą modrą i opiekanymi ziemniakami

PIEROGI 
na półmiskach

Z kapustą i grzybami, ruskie

DODATKI
Kapusta wigilijna, ziemniaki gotowane, bukiet surówek

DESERY
Sernik, makowiec, piernik, kluski z makiem i bakaliami

PAKIET NAPOI
Kawa, herbata, woda, soki owocowe
Kompot z suszonych owocówCENA 

160 zł netto/os.
Dodatkowo możliwość zamówienia:
Pieczony łosoś na postumencie ok. 3- 4kg – 300 zł netto / szt.
Jesiotr wędzony cały ok. 2-3 kg – 300zł netto / szt.
Drobny świąteczny upominek do kolacji świątecznej dla każdego uczestnika – za dodatkową opłatą.

 Zapewniamy opłatek wigilijny.
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MENU III
PRZYSTAWKI ZIMNE 
(w bufecie, uzupełniane do 4h)

Pieczony łosoś w cacłości faszerowany na postumencie
Półmisek wędlin pieczonych
Półmisek pasztetów
Deska seDeska serów

Karp po żydowsku w galarecie
Ryba faszerowana
Śledź w oleju z cebulką
Śledź w śmietanie
Śledź po kaszubsku
Sałatka jarzynowa

Sałatka CapSałatka Caprese – Pomidory z mozzarellą i bazylią
Sałatka z tuńczykiem i warzywami

Sałatka ze szpinakiem i grillowanym boczkiem
Pieczywo w trzech rodzajach

Masło i sosy

DANIA SERWOWANE
PRZYSTAWKA
TTatar z łososia

ZUPA 
serwowana
(jedna do wyboru)

Grzybowa z łazankami
Barszcz czerwony z pierożkami

DANIE GŁÓWNE 
( d( dwa do wyboru, jedno serwowane, drugie w bufecie)

Karp smażony w sosie miodowo-piernikowym z ziemniakami gotowanymi
Sandacz w sosie kaparowym, ryż cytrynowy

Szynka świąteczna pieczona serwowana z kopytkami i kapustą z grzybami
Kaczka pieczona z kapustą modrą i opiekanymi ziemniakami

PIEROGI 
na półmiskach

Z kapustą i grzybami, ruskie

DESERY
Beza z musem malinowym, sernik, makowiec, piernik,

Kluski z makiem i bakaliami, kosz z owocami

PAKIET NAPOI
WINO GRZANE 125 ml/os.

Kawa, herbata, woda, soki owocowe
napoje gazowane, Kompot z suszonych owoców

CENA 

195 zł netto/os.
Dodatkowo możliwość zamówienia:
Pieczony łosoś na postumencie ok. 3- 4kg – 300 zł netto / szt.
Jesiotr wędzony cały ok. 2-3 kg – 300zł netto / szt.
Drobny świąteczny upominek do kolacji świątecznej dla każdego uczestnika – za dodatkową opłatą.

 Zapewniamy opłatek wigilijny.


