
OFERTA WIGILIJNA DLA FIRM
 

ZESTAWY SERWOWANE
 

Zestaw 1 

Barszcz czerwony / uszka z grzybami    

Smażony filet z karpia (200g/) /porowe ragout / puree ziemniaczane / 

gołąbek z czerwonej kapusty

Sernik / sos z owoców leśnych

Cena zestawu 79,00 zł netto/os. (85,32 zł brutto) 

 

Zestaw 2

Barszcz czerwony / pasztecik wigilijny

Gołąbek z karpia / kasza pęczak/ sos grzybowy

lub

Żeberka wieprzowe/ sos pieczeniowy / kluska śląska/ buraczki wiórki

Ciasto marchewkowe / dekoracja 

Cena zestawu 88,00 zł netto/os.  (95,04 zł brutto)

 

Zestaw 3

Zupa do wyboru:

Zupa grzybowa / łazanki / kwaśna śmietana / świeża pietruszka  

lub

Krem z maślaków / złota grzanka

Danie główne do wyboru:

Łosoś/ polenta kukurydziana / sos miodowo-musztardowy / fasola szparagowa

lub

Delikatna wołowina/ puree ziemniaczane / buraczki okrągłe karmelizowane

Deser: Piernik / muś śliwkowy /czekolada/ rum  

Cena zestawu 110,00 zł netto/os.  (118,80 zł brutto)

 

Aromatyczny kompot z suszu gratis do każdego zestawu 

 

Możliwość skorzystania z karty Gęś i Wino 

 

PROPOZYCJE PRZYSTAWEK SERWOWANYCH:

 Humus z borowika/ falafel z ciecierzycy /oliwa truflowa/ prażony słonecznik 

 Filet z Matjasa / pumpernikiel / warzywa korzenne 

 Marynowana troć wędrowna w occie z czarnego bzu / kawior z mango 



OFERTA WIGILIJNA DLA FIRM
 

ZESTAWY BUFETOWE 
 

Zupy (jedna zupa do wyboru) 
Zupa grzybowa / łazanki / kwaśna śmietana / świeża pietruszka  

Barszcz czerwony / uszka 
 

Dania główne:
Szynka duszona w sosie orzechowo-rozmarynowym

Filet z karpia smażony
Pierogi z kapustą i grzybami 

 
Dodatki: 

Ziemniaki gotowane
Kapusta z grochem/ rumiana cebulka

Świąteczny bigos z suszonym grzybem i śliwką 
Mix sałat/pomidory/ogórki/ papryka/ feta/ kukurydza/ prażona  dynia/ 

słonecznik/ żurawina/ oliwa smakowa/ dwa rodzaje sosu
 

Deser: 
Królewski sernik z polewą czekoladową

Rolada makowa
 

Cena zestawu netto 125,00 zł/os. (135,00 zł brutto)
 

Aromatyczny kompot z suszu gratis 
 

PRZEKĄSKI  (na stole bądź w bufecie)
Śledź na dwa sposoby (olej /śmietana)

Gofry z wędzonym łososiem/ kwaśna śmietana/ koper
Ryba po grecku 

Tradycyjna sałatka jarzynowa 
Wybór wędlin z hotelowej wędzarni/ marynaty

Pasztet z gęsiny z żurawiną
Pieczywo/ masło

Cena zestawu netto 70,00 zł/os.  (75,60 zł brutto)

 



OFERTA WIGILIJNA DLA FIRM
 

DODATKOWE DANIA:
 

Pierogi z kapustą i grzybami (5 sztuk) 28,00 zł netto/os. (30,24 zł brutto)

Pierogi z mięsem (5 sztuk) 30,00 zł netto/os. (32,40zł brutto)

Deska serów z winogronem i orzechami 35,00 zł netto/2os. (38, 88 zł brutto) 

Bigos świąteczny z suszonymi grzybami i śliwką  (200 g/os.)

12,00 zł netto/os. (12,96 zł brutto) 

Barszcz czerwony (250 ml) z krokietem (150g) 21,00 zł netto/os. (22,68 zł brutto)

 
 

ZESTAW NAPOJÓW DO POSIŁKÓW SERWOWANYCH

soki owocowe (porcja soku na osobę 0,2l) - pomarańczowy, jabłkowy, woda 

niegazowana, porcja kawy lub herbaty, dodatki - cukier, mleko, cytryna

10 zł netto/os. (12,30 zł brutto)

 

ZESTAW NAPOJÓW DO POSIŁKÓW (uzupełniany do 1 l soku /osoba)

soki owocowe - pomarańczowy, jabłkowy, woda niegazowana,

kawa i herbata z dodatkami - cukier, mleko, cytryna (bez limitu)

20 zł netto/os. (24,60 zł brutto)

 

 

 

 

 

Zapraszamy do kontaktu z Działem Sprzedaży:

sprzedaz@prezydenthotel.pl

663 764 813 / 697 868 444

 

 www.prezydenthotel.pl

 


