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Święta Bożego Narodzenia to szczególny czas, kojarzący się przede wszystkim ze spotkaniami z rodziną i 

bliskimi. Jednakże coraz częściej właściciele firm dostrzegają pozytywne aspekty organizacji spotkań 

wigilijnych dla swoich pracowników, które sprawiają, że pracownicy czują się częścią firmy, pozwalając 

przy tym na integrację zespołu i lepsze poznanie się wszystkich osób tworzących dane przedsiębiorstwo. 

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom stworzyliśmy ofertę organizacji firmowych spotkań 

wigilijnych w naszej restauracji- płonący kominek, świąteczny wystrój, rozbrzmiewające kolędy i domowe, 

tradycyjne dania kuchni staropolskiej uświetnią celebrowany przez Państwa czas. Proponujemy także 

świąteczny catering, który możemy dostarczyć do siedziby Państwa firmy. 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą. 

MENU WIGILIJNE I 

 Dania gorące 

 Barszcz wigilijny z uszkami / zupa grzybowa z kluseczkami (jedna do wyboru) 

 Pierogi ruskie i z kapustą i grzybami 

 Kapusta z grzybami 

 Przekąski zimne 

 Tradycyjna sałatka jarzynowa 

 Śledzik po żydowsku / śledzik pod pierzynką (jedno do wyboru) 

 Ryba po grecku / ryba w porach (jedno do wyboru) 

 Kutia/ kluski z makiem (jedno do wyboru) 

 Dodatki 

 Pieczywo pszenne i razowe 

 Masełko smakowe 

 Ciasta 

 Makowiec  

 Sernik 

 Napoje 

 Kompot wigilijny z suszu  

 Bufet kawowy bez ograniczeń 

(kawa, herbata, dodatki) 
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MENU WIGILIJNE II 

 Dania gorące 

 Barszcz wigilijny z uszkami / zupa grzybowa z kluseczkami (jedna do wyboru) 

 Pierogi ruskie i z kapustą i grzybami/ krokiety z kapustą i grzybami (jedno do wyboru) 

 Karp smażony z ziemniakami opiekanymi 

 Kapusta z grzybami 

 Przekąski zimne 

 Tradycyjna sałatka jarzynowa 

 Karp w galarecie 

 Śledzik po żydowsku / śledzik pod pierzynką (jedno do wyboru) 

 Ryba po grecku / ryba w porach (jedno do wyboru) 

 Kutia/ kluski z makiem (jedno do wyboru) 

 Dodatki 

 Pieczywo pszenne i razowe 

 Masełko smakowe 

 Ciasta 

 Makowiec  

 Sernik 

 Napoje 

 Kompot wigilijny z suszu  

 Bufet kawowy bez ograniczeń (kawa, herbata, dodatki) 
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Dodatkowo proponujemy: 

 Zamianę zupy na gęstą zupę rybną z łososiem i owocami morzami- dopłata 10 zł/os 

 Napoje owocowe, woda z cytryną i miętą- 10 zł/dzbanek ok. 1,3l 

 Napoje gazowane- Cola, Fanta, Sprite- 12 zł/dzbanek ok. 1,3l 

 Patera owoców sezonowych- 60 zł/ patera 

 Desery: Gruszka z pieca w winie/ Panna Cotta- 10 zł/szt 

 Wino musujące 50 zł/0,7l 

 Alkohol  -20% od ceny w menu 

 Alkohole, których nie ma w ofercie- korkowe 15 zł/butelkę o maksymalnej pojemności 0,7l 

 

Cena odpowiednio: wariant I- 69 zł/os; wariant II- 79 zł/os 

Podane ceny są cenami netto. 

Poniżej 20 osób- dopłata 10% 

 

Szanowni Państwo! 

Pragniemy podkreślić, że proponowane przez nas menu jest przykładowym  i możemy je 

dowolnie zmieniać i modyfikować według Państwa oczekiwań a także planowanego budżetu. W 

przypadku zainteresowania ofertą cateringową wraz z dostarczeniem dań do siedziby Państwa 

firmy należy doliczyć do podanych wariantów 20 % ceny.  

Zachęcamy Państwa do skorzystania z naszej oferty wigilijnej- w celu zarezerwowania 

terminu na firmowe spotkanie wigilijne 

prosimy o kontakt. 

Z poważaniem, 

Zespół Restauracji Stylowej 


