
wigilijna paczka domowych wyrobów Koziego Grodu

Koziogrodzka nalewka Szefa Kuchni na bazie świeżych 
owoców leśnych
Ręcznie robione pralinki czekoladowe z pomarańczą lub 
serem lazur z ciemną czekoladą
Domowe ciasteczka z rozmarynem, parmezanem oraz chilli

Spotkanie Wigilijne już od 205 zł netto/ osoba

Nocleg ze śniadaniem w pokoju dwuosobowym
Świąteczny obiad z tradycyjnymi potrawami wigilijnymi
Korzystanie z basenu, jacuzzi, strefy crossfit oraz 
nowego kompleksu saun

Świętuj Święta! 
wigilia firmowa z Kozim Grodem 

SMAKOŁACZKA  już od 70 zł netto/ paczka



Barszcz czerwony z pasztecikiem

Filet pstrąga saute z ziemniakami i wigilijną kapustą

Piernik z sosem waniliowym

ZUPA

DANIE GŁÓWNE

DESER

Do deseru: kieliszek nalewki domowej roboty, kawa oraz herbata.

Oferta cenowa ważna dla minimum 10 osób 

SPOTKANIE ŚWIĄTECZNE NA
KASZUBACH - menu serwowane

ZESTAW 1   

Do wyboru 1 zestaw dla całej grupy

65 zł netto/ osoba

Zupa grzybowa z łazankami

Smażony karp w ziołowej panierce z maślanymi ziemniakami oraz sałatką z kwaszonej kapusty

Pieczony sernik na zimno z malinami

ZUPA

DANIE GŁÓWNE

DESER

Do deseru: kieliszek nalewki domowej roboty, kawa oraz herbata.

Oferta cenowa ważna dla minimum 10 osób 

ZESTAW 2   85 zł netto/ osoba

Świąteczna biała zupa rybna z borowików

Udo kaczki duszone na miękko w lekkim sosie żurawinowym, podane na wigilijnej kapuście z 
ziemniaczanymi kopytkami i pieczonym jabłkiem w miodzie

Strudel z jabłkami i makiem z sosem angielskim

ZUPA

DANIE GŁÓWNE

DESER

Do deseru: kieliszek nalewki domowej roboty, kawa oraz herbata.

Oferta cenowa ważna dla minimum 10 osób 

ZESTAW 3  105 zł netto/ osoba



Tatar z łososia ze świeżym ogórkiem
Staropolska, smażona ryba po grecku
Tradycyjne śledzie marynowane w oleju z cebulką
Połówki jajek z farszem pieczarkowym na sałatce jarzynowej
Pierogi ruskie z okrasą ze smażonej cebulki
Ciepłe, chrupiące bułeczki

Kawa oraz herbata w cenie.

Oferta cenowa ważna dla minimum 10 osób 

SPOTKANIE ŚWIĄTECZNE NA
KASZUBACH - przekąski w bufecie

ZESTAW 1   

Do wyboru 1 zestaw dla całej grupy

50 zł netto/ osoba

Tradycyjna świąteczna sałatka jarzynowa - serwowana z wędzonym łososiem
Domowy pasztet z żurawiną i migdałami
Pierogi z kapustą i grzybami na lekkim sosie grzybowym
Tymbaliki drobiowe z chrzanem i cytryną
Staropolska, smażona ryba po grecku
Śledzie po kaszubsku z duszoną cebulą i pomidorami
Swojskie wędzonki z restauracyjnej wędzarni
Ciepłe, chrupiące bułeczki

Kawa oraz herbata w cenie.

Oferta cenowa ważna dla minimum 10 osób 

ZESTAW 2   60 zł netto/ osoba



ŚWIĄTECZNY BANKIET NA
KASZUBACH - menu w formie
bufetu

MENU 180 zł netto/ osoba

Barszcz czerwony z pasztecikiem
Zupa grzybowa z łazankami

Ragout z dziczyzny
Pierogi z kapustą i grzybami ze smażoną cebulką
Filet pstrąga saute z maślano-cytrynową emulsją
Pieczona na miękko karkówka w sosie myśliwskim
Kapusta z grzybami
Ziemniaki pieczone z czosnkiem, rozmarynem i cytryną

Tradycyjna świąteczna sałatka jarzynowa - serwowana z wędzonym łososiem
Domowy pasztet z żurawiną i migdałami
Tymbaliki drobiowe z chrzanem i cytryną
Staropolska ryba po grecku
Śledzie po kaszubsku z duszoną cebulką i pomidorami
Wędzona dziczyzna z restauracyjnej wędzarni z chrzanem i marynatami
Ciepłe, chrupiące bułeczki

Sernik pieczony ze skórką pomarańczy
Brownie z karmelem
Karmelizowany creme brule
Panna cotta z malinami

ZUPY - serwowane w kociołkach

DANIA GŁÓWNE - serwowane na półmiskach lub w formie bufetu

PRZEKĄSKI - w formie bufetu

DESERY - w formie bufetu

Do deseru kieliszek nalewki.
Kawa oraz herbata w cenie.

Oferta cenowa ważna dla minimum 20 osób 


