
 

 

 

 

WIECZERZA WIGILIJNA (24.12) 

Bufet ciepły 

Krem z boczniaka mikołajkowego z młotkowanym pieprzem oraz liśćmi świeżej bazylii 250g 

Karp smażony z konfiturą z czerwonej cebuli 100/30g 

Sandacz pieczony w sosie chrzanowym 100/50g 

Pierogi ruskie 3 szt. 

Pierogi z kapustą i grzybami 3 szt. 

Dla dzieci (dodatkowo) 

 Pierogi z truskawką i serem z dodatkiem śmietanki waniliowej 3 szt. 

Dodatki 

Puree musztardowe 80g 

Ziemniaki opiekane ziołami 80g 

Kapusta z grzybami 100g 

Kompot z suszonych owoców 200ml 

Zakąski zimne 

Patera wędzonych ryb (3 gatunki) 50g 

Pasjans śledziowy w domowej śmietanie z jabłkiem w oleju z szalotką i marynowanym 

burakiem z orzechami włoskimi 60g 

Sałatka jarzynowa z jajkiem przepiórczym 50g 

Sałatka chrupka z orzechami serem ricotta, kaparami i pomidorami suszonymi 50g 

Świeżo wypiekane pieczywo, bułeczki, masło smakowe 

Bufet słodki 

Piernik z praliną z białej czekolady 

Sernik z jabłkiem 

Makowiec 

Napoje 

Wino Nos Racines 100ml 

Woda niegazowana bez limitu 

Kawa z ekspresu czarna / biała / cappuccino bez limitu 

Herbata Sir Williams czarna / owocowa / zielona bez limitu 



 

OBIADOKOLACJA ŚWIĄTECZNA (25.12) 

Bufet ciepły 

Pierś z kaczki z pistacjami w sosie ze świeżych pomarańczy 80g 

Łosoś pieczony z ratatouille warzywnym 80/50g 

Gotowana cielęcina z warzywami 80g 

Rozbef po burgundzku 80g 

Bigos z dziczyzną 80g 

Dla dzieci (dodatkowo) 

Mini burgery 80g 

Racuszki z jabłkiem 50g 

Ryż na mleku zapiekany z jabłkiem i cynamonem 50g 

Dodatki 

Puree maślane 80g 

Ziemniaki opiekane z rozmarynem 80g 

Papardelle warzywne 80g 

Buraczki na ciepło 80g 

Zakąski zimne 

Pasztet z królika z bakaliami 50g 

Mini tartelette z łososiem, brokułem i pomidorem suszonym 

Babeczki kruche z pasta tuńczykową / pastą ziołową / pastą z marynowanych kurek  3 szt. 

Tatar ze śledzia z suszonymi pomidorami 50g 

Koktajl z krewetek 50g 

Sałatka jarzynowa 50g 

Świeżo wypiekany chleb, bułeczki, masło smakowe 

Napoje 

Woda niegazowana bez limitu 

Kawa z ekspresu czarna / biała / cappuccino bez limitu 

Herbata Sir Williams czarna / owocowa / zielona bez limitu 



 

SŁODKI BUFET ŚWIĄTECZNY (25.12, 26.12) 

Bufet słodki 

Sernik z brzoskwiniami w sosie waniliowym 

Snikers  przekładany karmelem i orzechami 

Keks z owocami leśnymi 

Pierniczki cynamonowe 

Filetowane świeże owoce sezonowe 

Kawa z ekspresu czarna / biała / cappuccino 

Herbata Sir Williams czarna / owocowa / zielona 

Woda niegazowana z owocami i świeżą miętą 

Soki naturalne   

 

 

 

 

MENU OGNISKOWE W KARCZMIE GRILLOWEJ (25.12) 

Dania główne 

Kiełbasa 100g 

Karkówka 50g 

Kaszanka 50g 

Dodatki  

Sałatka diabelska 100g 

Sałatka grecka 100g 

Ogórek kwaszony 100g 

Chleb biesiadny 100g 

Smalec 20g 

Ketchup, musztarda  

Napoje 

Grzaniec staropolski 200ml 


