wigilie
firmowe

vouchery
prezentowe

ODKRYJ

WYJĄTKOWE ŚWIĘTA
Spotkanie wśród przyjaciół, przy blasku kominka,
w kameralnych wnętrzach restauracji
z widokiem na oprószony śniegiem park.
Tu zaczyna się magia.
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Śledź w musztardzie z jabłkiem, pieczony burak

Łosoś marynowany w morskiej soli, krem miodowy

Barszcz czerwony kiszony

Zupa chrzanowa, wędzone żeberka

Tradycyjny karp smażony, puree pietruszkowe,
czerwona kapusta z żurawiną

Polędwiczki wieprzowe w szynce dojrzewającej,
krem z selera, kluski z okrasą

Sernik krakowski, krem jeżynowy

Krem z owoców leśnych, sorbet cytrynowy

Kompot z suszu

Kompot z suszu
75 ZŁ/OS

85 ZŁ/OS
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Strudel z łososia z grzybową kapustą, mus chrzanowy

Pasztet z gęsiny z grzybami, pikle, kwaśna śmietana

Żur wigilijny z suszonymi grzybami

Zupa grzybowa, kluseczki tymiankowe

Udko z kaczki confit, kasza z grzybami,
konfitura z czerwonej cebuli, sos porto

Filet z sandacza w grzybowej kapuście,
puree chrzanowe, pieczona pietruszka

Mus czekoladowy z kardamonem,
beza, owoce leśne

Nugat miodowy z bakaliami
Kompot z suszu

Kompot z suszu
95 ZŁ/OS
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105 ZŁ/OS
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Bufet zimny

Bufet zimny

Śledzie w dwóch smakach

Sałatka śledziowa z kaparami i korniszonem

Mięsa pieczone z sosami

Buraczki z kozim serem i gruszką

Tradycyjna sałatka jarzynowa

Szynka pieczona w miodzie

Bufet gorący

Rybne paté z koprem

Barszcze czerwony kiszony

Bufet gorący

Indyk pieczony z żurawiną na kapuście

Zupa grzybowa

Gołąbki z kaszą i grzybami

Sztuka mięsa w sosie kurkowym

Dzwonka karpia smażone

Łosoś pieczony z kaszą gryczaną i kaparami

Puree ziemniaczano-chrzanowe

Kompozycja świątecznych pierogów

Bufet słodki

Kapusta z grzybami i grochem

Wybór ciast świątecznych

Kugel ziemniaczany

Mus pomarańczowo-cynamonowy

Bufet słodki
Wybór ciast świątecznych
Krem czekoladowy z bakaliami
Mus miodowy z wiśniami

75 ZŁ/OS

90 ZŁ/OS

pakiety napoi

Polecamy pakiet napoi bez ograniczeń
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Kawa

Kawa

Wino Ucenda

Herbata

Herbata

Piwo Pilsner

Soki owocowe

Woda mineralna

Wino grzane

Woda mineralna

Soki

Piwo grzane
z przyprawami korzennymi

Napoje gazowane
CENA: 4H - 30 ZŁ/OS
6H - 40 ZŁ/OS
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CENA: 4H - 50 ZŁ/OS
6H - 60 ZŁ/OS
Oferta cenowa dla grup powyżej 25 osób.
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PODARUJ

PIĘKNE CHWILE
oferta dla biznesu
Voucher to doskonała forma docenienia codziennego
trudu Pracowników lub oryginalna nagroda
za całoroczną współpracę dla
kluczowych Kontrahentów

VOUCHERY PREZENTOWE
ORYGINALNY PREZENT

DLACZEGO MY

Wybierz jedną lub kilka z naszych propozycji:

Oferujemy spersonalizowany produkt

Masaże i zabiegi w Balijskim SPA

Wybierasz Najlepszy Hotel SPA
w Polsce

Usługi Restauracji Magnifica

Rozliczasz prezenty
w kosztach firmy

Noclegi lub pakiety pobytowe

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE

GRATIS

Vouchery kwotowe: 100 zł, 200 zł, 300 zł

Pudełko prezentowe z olejkiem
do kąpieli oferujemy dla każdego
voucheru powyżej 300 zł

Masaż Balijski, Jawajski Masaż
Aromaterapeutyczny

Masaż Balijski lub kolację dla dwojga
dołączamy do zakupów powyżej 5 000

Romantyczna kolacja dla dwojga
Pakiety pobytowe

Więcej szczegółów na www.hotelfarmona.pl/vouchery
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