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Kolacja wigilijna

w hotelu Pałac Alexandrinum



Witamy w pałacu 
alexandrinum

Wyjątkowa atmosfera pałacowych wnętrz, 

12-hektarowy park oraz dogodna lokalizacja 

– tylko 13 km od granicy Warszawy sprawia-

ją, że Pałac Alexandrinum jest idealnym miej-

scem do organizacji:

 Klimatycznej kolacji wigilijnej

 Imprezy noworocznej

 Kameralnego spotkania przy opłatku

Zapewnimy Państwu dodatkowo:

 Opiekę artystyczną – przygotowanie sce-

nariusza imprezy, zapewnienie konferan-

sjerów, muzyków, tancerzy

 Obsługę techniczną – nagłośnienie, oświe-

tlenie, planowanie i  realizacja efektów 

specjalnych

 Wyśmienity catering – menu komponowa-

ne zgodnie z upodobaniem naszych Go-

ści.

Zimowa sceneria podkreśli malownicze poło-

żenie hotelu, a ciepłe wnętrza pozostawią na 

długo miłe wspomnienia u Państwa Gości. 



Catering

Nasza kuchnia jest kulinarną po-

dróżą w  wykonaniu szefa kuch-

ni Tomasza Maćkowiaka. Dla 

naszych Gości wyczaruje wy-

jątkowe dania, które stanowią 

o  kulinarnym sukcesie każdej 

imprezy. Wyśmienite świąteczne 

dania zachwycą nawet najbar-

dziej wyrafinowane podniebie-

nia. Wszystkie potrawy two-

rzone są w  oparciu o  naturalne 

i zawsze świeże produkty. W wy-

kwintnych połączeniach smaków 

znajdą Państwo aromaty kuchni 

regionalnej z elementami świato-

wych trendów kulinarnych.

Przedstawione poniżej zesta-

wy menu inspirowane rodzimą 

kuchnią polską, stanowią jedynie 

propozycję, którą można zmie-

niać i dostosowywać do indywi-

dualnych upodobań.



Menu wigilijne 
serwowane

Menu I  120 zł /osoba 

 Barszcz czerwony/uszka z kapustą i grzybami

 Sandacz/panierka migdałowa/seler

 Ciasto czekoladowe/beza/sos cynamonowy

 Kompot z suszu owocowego

Menu II  150 zł /osoba 

 Pierogi z kapustą i grzybami/okrasa 

 Zupa grzybowa/kwaśna śmietana/kluski

 Labraks smażony/pianka limonkowa/pasztecik 

grzybowy

 Sernik wiedeński/sos waniliowy/mak

 Kompot z suszu owocowego

Menu III  180 zł /osoba 

 Pierogi z kapustą i grzybami/okrasa

 Zupa rybna/pomidor/cukinia

 Kaczka confit/pure burak/gnocchi dynia

 Beza/krem orzechowy/śliwka

 Kompot z suszu owocowego

Podane ceny zawierają podatek VAT



Menu wigilijne 
bufet

Cena 199 zł/osoba 

Przekąski zimne (3 do wyboru)

 Śledź/pesto z pietruszki/słonecznik 

 Śledź/pomidor/papryka

 Śledź/śmietana/jabłko

 Ryba po grecku 

 Karp po żydowsku/galareta jabłkowa

 Terrina/sandacz/łosoś

 Selekcja ryb wędzonych (łosoś, halibut, 

pstrąg, makrela)

 Indyk/malaga 

 Kaczka/bakalie

 Mięsa pieczyste/pasztet

Sałatki (3 do wyboru)

 Sałatka śledziowa/brokuł/kwaśna śmietana

 Sałatka jarzynowa

 Sałatka ziemniaczana/bekon/musztarda 

francuska

 Sałatka z tuńczykiem/jajko/cebula

 Sałatka z kolorowej fasoli z wędzoną makrelą

 Sałatka z serem feta/oliwki

 Sałatka z jabłkiem/seler/rukola

 Sałatka z kus kus/grillowane warzywa

Podane ceny zawierają podatek VAT



Menu

Zupy (2 do wyboru)

 Barszcz czerwony/uszka z kapustą i grzybami

 Zupa grzybowa/łazanki

 Zupa rybna/pomidor/cukinia

Dania główne (3 do wyboru)

 Karp w pieczarkach

 Kulebiak z łososia/szpinak

 Kaczka confit/jabłko/sos piernik

 Polędwiczka wieprzowa/kurka

 Filet z pstrąga/migdał

 Wołowina/boczek/grzyby

 Pierogi z kapustą i grzybami

Dodatki (3 do wyboru)

 Ziemniaki po polsku

 Gnocchi szpinakowe

 Kasza gryczana/kurka

 Warzywa z pary/masło ziołowe

 Kapusta wigilijna

 Buraki karmelizowane

Desery (3 do wyboru)

 Sernik wiedeński

 Ciasto czekoladowe

 Strucla makowa

 Krem orzechowy/beza



Sale pałacowe

Oferujemy Państwu trzy sale idealne na organizację kolacji wigilijnej:

 Restauracja usytuowana na parterze Pałacu

 Sala Alexandryjska znajdująca się na drugim piętrze Pałacu

 Sala dolna w Rezydencji

 Sala górna w Rezydencji

 Czas trwania kolacji serwowanej: 2h

 Czas trwania kolacji bufet: 4h

 Przedłużenie rezerwacji: 1000 zł netto/1h

Układ naszych sal:

Sale Powierzchnia Gala dinner Koktajl Bankiet

Alexandryjska 113 m2 70 100

Restauracja 170 m2 90 130

Górna w Rezydencji 229 m2 80 120

Dolna w Rezydencji 268 m2 120 250

W ramach uatrakcyjnienia kolacji wigilijnej oferujemy również:

 Ognisko z grzańcem przy dźwiękach gitary

 Kulig

 Zabawa z DJ-em 

 Relaks w luksusowym SPA

Na Państwa życzenie dokonamy wyceny powyższych atrakcji.



(+48) 512 954 181 

(+48) 609 190 607

www.palac-alexandrinum.pl 

sprzedaz@palac-alexandrinum.pl

05-326 Krubki-Górki 13a,  

Gm. Poświętne, pow. Wołomin

Hotel Pałac Alexandrinum


