
Wigilie Firmowe to wyjątkowy czas, kiedy pracownicy mogą wspólnie świętować i celebrować chwile w sposób magiczny. 
Warto przy tym zadbać, by miejsce takiej Wigilii nie było przypadkowe. 

 
Zapraszamy na tradycyjne wigilie do Koszary Arche Hotel, gdzie stylowe wnętrze idealnie współgra z nowoczesną 

kuchnią  Magdy Kulas. 
 

Przekazujemy Państwu ofertę tworzoną w oparciu o najlepsze, świąteczne smaki i zapraszamy świątecznie do Góry Kalwarii. 
 

Wigilia Firmowe 
w dobrym stylu

kameralną salę dostosowaną do ilości Gości, 
elegancko nakryte stoły, serwety, świece
dekoracje świąteczne, 
opiekę koordynatora od zapytania po realizację, 

W KAŻDYM PAKIECIE GWARANTUJEMY: Koszary Arche Hotel***
Ul. Dominikańska 11

05-530 Góra Kalwaria



barszcz na domowym zakwasie z uszkami
grzybowa z łazankami

tradycyjny smażony karp, chrzanowe puree ziemniaczane, duszone pieczarki
miruna w cytrynowym sosie, opiekane ziemniaki, warzywa na parze
pierś kurczaka w grzybowym sosie, piróg biłgorajski z kaszy gryczanej, kiszona kapusta

tradycyjna kapusta wigilijna
zasmażane pierogi z kapustą i grzybami

ryba po grecku
terrina rybna z chrzanowym musem
śledź w trzech odsłonach: w oleju, w occie, po kaszubsku
sałatka śledziowa z pieczonym burakiem i jajem

deska mięs pieczonych + pikle
pasztet koszarowy z żurawiną
roladki z szynki z pastą serową
tradycyjna sałatka jarzynowa
sałatka z serem pleśniowym, orzechami i pieczonym kurczakiem

makowiec
sernik z owocowym sosem
jabłecznik koszarowy

Zupa (jedna do wyboru):

Danie główne (jedno do wyboru): 

Ciepła przekąska (jedna do wyboru):

Przystawki rybne (dwie do wyboru):

Przystawki mięsne / sałatki (dwie do wyboru):

Deser (jeden do wyboru):

 

Arche Hotel Puławska Residence ***
ul. Puławska 361

02-801 Warszawa

Oferta serwowana 

Koszary Arche Hotel***
Ul. Dominikańska 11

05-530 Góra Kalwaria
kameralną salę dostosowaną do ilości Gości, 
elegancko nakryte stoły, serwety, świece
dekoracje świąteczne, 
opiekę koordynatora od zapytania po realizację, 

W KAŻDYM PAKIECIE GWARANTUJEMY: 



barszcz na domowym zakwasie z uszkami
rosół z kaczki z makaronem
grzybowa z łazankami
rybna z opiekaną bagietką

tradycyjny smażony karp, chrzanowe puree ziemniaczane,
duszone pieczarki
pieczony filet łososia, opiekane ziemniaki, warzywa na parze
sandacz z pieca, piróg biłgorajski z kaszy gryczanej, sos
grzybowy
pierś kacza, kluski śląskie, zasmażana modra kapusta z
rodzynkami
polędwiczki wieprzowe w sosie grzybowym, opiekane
ziemniaki, surówka z kapusty

tradycyjna kapusta wigilijna
zasmażane pierogi z kapustą i grzybami

ryba po grecku
terrina rybna z chrzanowym musem
śledź w trzech odsłonach: w oleju, w occie, po kaszubsku
sałatka śledziowa z pieczonym burakiem i jajem
łosoś gravlax z sosem musztardowym
Gefilte fisz – ryba w galarecie po żydowsku

Zupa (jedna do wyboru):

Danie główne (jedno do wyboru):

Ciepła przekąska (jedna do wyboru):

Przystawki rybne (trzy do wyboru):

Arche Hotel Puławska Residence ***
ul. Puławska 361

02-801 Warszawa

Koszary Arche Hotel***
Ul. Dominikańska 11

05-530 Góra Kalwaria

kameralną salę dostosowaną do ilości Gości, 
elegancko nakryte stoły, serwety, świece
dekoracje świąteczne, 
opiekę koordynatora od zapytania po realizację, 

W KAŻDYM PAKIECIE GWARANTUJEMY: 

Oferta serwowana 

deska mięs pieczonych + pikle
pasztet koszarowy z żurawiną
roladki z szynki z pastą serową
ozorki wołowe w galarecie
pate z wątróbki drobiowej
pierś indyka z jabłkiem i żurawiną
deska serów z winogronami i bakaliami
tradycyjna sałatka jarzynowa
sałatka z serem pleśniowym, orzechami 

makowiec
sernik z owocowym sosem
jabłecznik koszarowy
piernik z czekoladą
deser mascarpone z prażonym makiem 

kutia 
wegańskie puddingi: chia na mleku
kokosowym, banan z czekoladą

Przystawki inne (trzy do wyboru):

       i pieczonym kurczakiem

Deser – słodki bufet (dwa do wyboru):

       i orzechami

 



barszcz na domowym zakwasie z uszkami
rosół z kaczki z makaronem
grzybowa z łazankami
rybna z opiekaną bagietką

karp duszony z cebulą i śmietaną
pieczony filet łososia w cytrynowym sosie
zasmażane pierogi z kapustą i grzybami
roladki rybne z duszonymi warzywami
udo kacze confit z sosem śliwkowym
polędwiczki wieprzowe w sosie grzybowym

tradycyjna kapusta wigilijna z grzybami
ziemniaki opiekane
kasza gryczana z ziołami
kluski śląskie
zasmażana modra kapustą z rodzynkami
pieczone warzywa korzeniowe

ryba po grecku
terrina rybna z chrzanowym musem
śledź w trzech odsłonach: w oleju, w occie, po kaszubsku
sałatka śledziowa z pieczonym burakiem i jajem
łosoś gravlax z sosem musztardowym
Gefilte fisz – ryba w galarecie po żydowsku

Zupy (dwie do wyboru):

Dania główne (dwa do wyboru):

Dodatki (cztery do wyboru):

Przystawki rybne (trzy do wyboru):

Arche Hotel Puławska Residence ***
ul. Puławska 361

02-801 Warszawa

Koszary Arche Hotel***
Ul. Dominikańska 11

05-530 Góra Kalwaria

kameralną salę dostosowaną do ilości Gości, 
elegancko nakryte stoły, serwety, świece
dekoracje świąteczne, 
opiekę koordynatora od zapytania po realizację, 

W KAŻDYM PAKIECIE GWARANTUJEMY: 

Oferta bufetowa 

deska mięs pieczonych + pikle
pasztet koszarowy z żurawiną
roladki z szynki z pastą serową
ozorki wołowe w galarecie
pate z wątróbki drobiowej
pierś indyka z jabłkiem i żurawiną
deska serów z winogronami i bakaliami
tradycyjna sałatka jarzynowa
sałatka z serem pleśniowym, orzechami i pieczonym
kurczakiem

makowiec
sernik z owocowym sosem
jabłecznik koszarowy
piernik z czekoladą
deser mascarpone z prażonym makiem i orzechami
kutia 
wegańskie puddingi: chia na mleku kokosowym, banan 

Przystawki inne (trzy do wyboru):

Deser – słodki bufet (trzy do wyboru):

       z czekoladą

WIOLETTA KONARZEWSKA
SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY

 
+48 536 904 763

wkonarzewska@arche.pl


