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Jeżeli planujecie Państwo w tym roku świąteczne
spotkanie ze współpracownikami czy partnerami
biznesowymi i szukacie bezpiecznego miejsca
na wigilię firmową, zapraszamy do skorzystanie
z oferty Hotelu HP Park w Poznaniu.

Miejsce zachwycające swoich Gości jednym z najpiękniejszych widoków w Poznaniu, 
tuż nad jeziorem Malta. 

Pyszne i tradycyjne potrawy świąteczne przygotowane w oparciu o domowe receptury,
zawsze z najwyższą starannością oraz z gwarancją najwyższej jakości i bezpieczeństwa.

Oprawę świąteczną (dekorację stołów, dźwięki staropolskich kolęd, zapach żywej choinki,
blask świec)

Menu świąteczne serwowane już od 150 PLN/1 osobę

Zapewniamy:

HOTEL HP PARK 
ul. abpa A. Baraniaka 77
61-131 Poznań
tel.+48 61 874 11 00
hppoznan@hotelepark.pl 
hotelepark.pl

Oferujemy: Firmowe przyjęcia wigilijne

Świąteczne lunche

Wigilie w Państwa firmie: 
- catering świąteczny 



MENU 
WIGILIJNE
w Hotelu HP Park

PROPOZYCJA 1 150 PLN/ 1 os.

Barszcz z uszkami (ręcznie lepionymi)

Karp smażony. kapusta z grzybami,
ziemniaki z pietruszką

Sernik z brzoskwiniami

Napoje: 
Kawa, herbata, woda, sok – bez limitu 

Dodatkowo grzane wino   - 10 pln/20 cl

PROPOZYCJA 2 170 PLN/ 1 os.

Matias, ziemniaki, szczypiorek, jabłko

Zupa grzybowa z grzankami

Kacze udko confit, modra kapusta, 
pyzy poznańskie

Ciasta:
sernik, makowiec, piernik 

Napoje:
kawa, herbata, woda, sok – bez limitu

Dodatkowo grzane wino – 10 pln/20 cl

Rezerwuj termin 
już teraz!

HOTEL HP PARK  
tel.+48 61 874 11 00

hppoznan@hotelepark.pl 



MENU 
WIGILIJNE
w Hotelu HP Park

PROPOZYCJA 3 220 PLN/ 1 os.

Rezerwuj termin 
już teraz!

HOTEL HP PARK  
tel.+48 61 874 11 00

hppoznan@hotelepark.pl 

Zupa:

Zupa grzybowa (podawana w wazie)

Danie główne (w stół na półmiskach) 2 porcje/ 1 os.

Karp smażony z pieczarkami, kapusta z grzybami

Kacze udko 

Polędwiczki wieprzowe ze śliwkami 

Pierogi z kapustą i grzybami

Dodatki:

Ziemniaki, frytki, sos

Surówki: z buraczków, z marchwi, z kapusty białej

Deser:

Parfait miodowe, migdały, sos angielski, jabłka prażone

Napoje:

Kawa, herbata, woda, sok – bez limitu

Dodatkowo: Grzane wino   - 10 pln/20 cl



Sandacz w galarecie

Tatar z łososia

Sushi z łososiem, tuńczykiem, 

paluszkiem krabowym

Śledź w śmietanie i oleju

Ryba po grecku

Pasztet świąteczny z migdałami

Szparagi w szynce

Mozzarella z pomidorami, bazylia

Sałatka jarzynowa 

Sałatka hawajska z kurczakiem

Sos tatarski

Pieczywo, masło

Dodatkowo: Grzane wino   - 10 pln/20 cl

ZIMNY BUFET 
3 porcje/ 1 osobę

80 PLN/ 1 os.

Rezerwuj termin 
już teraz!

HOTEL HP PARK  
tel.+48 61 874 11 00

hppoznan@hotelepark.pl 



Rezerwuj termin 
już teraz!

HOTEL HP PARK  
tel.+48 61 874 11 00

hppoznan@hotelepark.pl 

WIGILIA OFERTA BUFETOWA 

GORĄCY BUFET: 
Zupa: 1,5 porcji/ 1 os.
Barszcz z uszkami (ręcznie lepionymi)
Zupa krem grzybowa z grzankami maślanymi
Dania główne: 2 porcje / 1 os.
Łosoś z warzywami i chili
Policzki wieprzowe, ciemny sos, pieczarki
Kurczak zapiekany z szynką parmeńską i szałwią 
Gnocchi ze szpinakiem i borowikami 
Pierogi z kapustą i grzybami 
Warzywa na parze
Ziemniaki 
ZIMNY BUFET: 3 PORCJE/ 1 OS.
Sandacz w galarecie
Tatar z łososia
Sushi z łososiem, tuńczykiem, paluszkiem krabowym
Śledź w śmietanie i oleju
Ryba po grecku
Pasztet świąteczny z migdałami
Szparagi w szynce
Mozzarella z pomidorami, bazylia
Sałatka jarzynowa 
Sałatka hawajska z kurczakiem
Sos tatarski
Pieczywo, masło
BUFET SŁODKI: 1,5 PORCJI / 1 OS.
Tiramisu, Panna cotta z maślanki, 
Mus czekoladowy z wiśniami- w szkle
Makowiec, Piernik, Sernik 

+ napoje płatne dodatkowo 

260 PLN/ 1 os.

Rezerwuj termin 
już teraz!

HOTEL HP PARK  
tel.+48 61 874 11 00

hppoznan@hotelepark.pl 



Dodatkowe
Atrakcje:

Warsztaty sushi  - cena do ustalenia indywidualnie

Mikołaj – 500 pln/godz.

Warsztaty stroików świątecznych:

- Zimowy las w słoiku – 120 pln/ 1 os.

- Świąteczny stroik - 90 pln/ 1 os.

- String Art – 70 pln/ 1 os.

Rezerwuj termin 
już teraz!

HOTEL HP PARK  
tel.+48 61 874 11 00

hppoznan@hotelepark.pl 


