
 
 
 
HOTEL HP PARK PLAZA 
ul. Drobnera 11-13 
50-257 Wrocław 
tel.+48 71 32 08 560 
restauracja_wroclaw@hotelepark.pl 
hotelepark.pl 

 
 
 
 

Przed nami magiczny czas Świąt Bożego Narodzenia. 
Już teraz warto zaplanować świąteczne 
spotkanie ze współpracownikami czy partnerami 
biznesowymi. Z tej okazji przygotowaliśmy dla 
Państwa ofertę wigilii firmowych w Restauracji 
Hotelu HP Park Plaza we Wrocławiu. 
 

Zapewniamy: 
 
 

Pyszne i tradycyjne potrawy świąteczne przygotowane w oparciu o domowe receptury 
 

Oprawę świąteczną : dekorację sali oraz stołów, blask świec, dźwięk staropolskich kolęd 
 

Kolędy na żywo – kwartet smyczkowy – na życzenie 
 

Menu świąteczne serwowane już od 140 PLN/brutto/ za jedną osobę 
 

Parking z 20 % rabatem 
 

Oferujemy: 
Firmowe przyjęcia świąteczne 

 

Christmas party 
 

Świąteczne lunche 
 

Wigilie w Państwa firmie (catering świąteczny) 
 
 
 
 
 

 

 



PROMOC A 

 

MENU 
WIGILIJNE 
w Hotelu HP Park Plaza 

 

 
 
PROPOZYCJA 1 140 PLN/ 1 os. PROPOZYCJA 3 170 PLN/ 1 os. 

 

Śledź w kremie z selera i pieczonego 
jabłka, grzanka piernikowa 
Barszcz czerwony, uszka z grzybami 
Rolada z karpia, kasza jaglana z pesto 
na rukoli,  pieczone warzywa 
Seromak 
Kompot z suszu 
Kawa , herbata , woda z miętą 

 

Łosoś sous vide, puree z jabłek i chrzanu, 
sałatka z kopru włoskiego, rukola 
Krem z buraków, mus z koziego sera 
Filet z kaczki, sos porzeczkowo-żurawinowy, 
babeczka z kaszy gryczanej i borowików 
Patera ciast świątecznych 
Kompot żurawinowy, kutia 
Kawa , herbata,  woda, 
Kieliszek wina wytrawnego; białe lub czerwone 

 
 

PROPOZYCJA 2 160 PLN/ 1 os. PROPOZYCJA 5 180 PLN/ 1 os. 
 
 

Mus z pstrąga wędzonego, sałatka z kopru 
włoskiego i ogórka, rukola 
Barszcz czerwony, kulebiak z grzybami, 
pieczonym selerem i orzechami 
Polędwica z dorsza, krem z warzyw, 
komosa ryżowa z sezamem, pieczony por 
Patera ciast świątecznych 
Kompot z suszu 
Kawa, herbata, woda 

Wołowina sous vide, szparagi, grzanka 
piernikowa 
Pierożki z cielęciny i borowików 
Krem z raków, wędzony węgorz 
Filet z sandacza, puree z groszku zielonego, 
gołąbek z kaszy jaglanej 
Patera ciast świątecznych, kutia 
Kompot z suszu 
Kawa, herbata, woda, 
Kieliszek wina wytrawnego; białe lub czerwone 

 

 
 

. 
 
 
 

Rezerwuj termin 

już teraz! 
tel.+48 71 32 08 555 

restauracja_wroclaw@hotelepark.pl 
 


