WIGILIA
F I R M O W A
2 0 1 9

ŚWIĄTECZNE MENU SERWOWANE
(skomponuj własne menu)

PRZYSTAWKA

DANIE GŁÓWNE

DESER

Śledź w złotej glazurze/ jabłka/

Sandacz/ kapusta duszona/

Mini torcik makowy/

szalotka/ olej lniany/

warzywa/ ziemniaczki truflowe/

mus daktylowy/ wiśnie

chipsy chlebowe/ zioła
Tatar z łososia / grzyby
marynowane / kapary
Świąteczny pasztet z kaczki
w cieście francuskim/ żurawina/
krucha sałata
Pierożki z gęsiną/ masło/ zioła
Tatar z avocado/ grzyby
marynowane/ kapary

mus selerowy/ buraczki
glazurowane/ zioła/ palone masło
Udko z kaczki/ czerwona kapusta
duszona/ kluseczki śląskie/
buraczki glazurowane/
ciemny sos śliwkowy/ zioła
Strudel z łososiem
Łosoś pieczony/ sos maślany/
warzywa/ makaron papardelle
Polędwiczka wieprzowa/ sos
śliwkowy/ warzywa/ au gratin

ZUPA
Barszcz czerwony/ uszka
Krem borowikowy
Zupa rybna z krewetkami

ziemniaczane

Kremowy deser z orzechami/
likier bailays
Sernik czekoladowy/
owoce leśne/ sosem
„frutti di Bosco”/ płatek złota
Ciasto marchewkowe z toffi
Aksamitny deser wiśniowy
Kokosowe ptasie mleczko
2 dania / 65 zł
3 dania / 85 zł
4 dania / 105 zł
W cenie woda mineralna
i soki owocowe
Ceny brutto za osobę, zawierają podatek VAT
(8% żywność, 23% pozostałe usługi).

ŚWIĄTECZNE MENU - DODATKOWE PRZEKĄSKI
(uzupełniane do 4 godz.)

PRZEKĄSKI ZIMNE

PRZEKĄSKI CIEPŁE

DESERY

Śledzie po kaszubsku

Pierogi z kapusta i grzybami

Makowiec

Śledzie w śmietanie po polsku

Tradycyjny karp smażony
z grzybami

Krakowski sernik świąteczny

Pstrągi gotowane z białym
winem/ galaretka z chivas regal/
zioła

Piernik z marmoladą
Dorsz z warzywnymi łódeczkami
Ciasto orzechowe
Pstrąg pieczony z pomidorami

Karp gotowany/ bakalie/
glazura cytrynowa

Kapusta z grochem

Dorsz z warzywami i pomidorami

Pieczone ziemniaki

Klopsiki rybne w zalewie octowej

Udko z kaczki ze śliwkami

Sałatka śledziowa

Pieczeń z antrykotu
w czerwonym winie

Kluski z makiem
Ciasto marchewkowe
Napoleonka

Tradycyjna sałatka jarzynowa
Perliczka z pieczarkami
Sałatka z ryb wędzonych
Wybór mięs pieczonych z piklami

Przekąski zimne / 60 zł
Przekąski ciepłe / 70 zł
Desery / 35 zł
Ceny brutto za osobę, zawierają podatek VAT
(8% żywność, 23% pozostałe usługi).
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BUFET ŚWIĄTECZNY
(bufet do 4 godz. dostępny dla grup powyżej 20 osób)

PRZYSTAWKA

BUFET
PRZEKĄSEK ZIMNYCH

BUFET
PRZEKĄSEK CIEPŁYCH

Śledź w złotej glazurze/ jabłka/

Śledzie po kaszubsku

Pierogi z kapusta i grzybami

Śledzie w śmietanie po polsku

Tradycyjny karp smażony
z grzybami

( SERWOWANA )

szalotka/ olej lniany/
chipsy chlebowe/ zioła

BUFET
DESEROWY
Makowiec
Krakowski sernik świąteczny
Piernik z marmoladą
Ciasto orzechowe
Kluski z makiem

Pstrągi gotowane z białym
winem/ galaretka z chivas regal/
zioła

Dorsz z warzywnymi łódeczkami

Karp gotowany/ bakalie/
glazura cytrynowa

Kapusta z grochem

Dorsz z warzywami i pomidorami

Pieczone ziemniaczki

Klopsiki rybne w zalewie octowej

Zupa grzybowa

Sałatka śledziowa

Barszcz czerwony

Tradycyjna sałatka jarzynowa
Sałatka z ryb wędzonych

Pstrąg pieczony z pomidorami

165 zł / os.
W cenie woda mineralna
i soki owocowe
Ceny brutto za osobę, zawierają podatek VAT
(8% żywność, 23% pozostałe usługi).
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