
OFERTA CATERINGU ŚWIĄTECZNEGO 
DLA FIRM

WIGILIE I  SPOTKANIA NOWOROCZNE 

Chcecie zorganizować spotkanie wigilijne czy też spotkanie noworoczne 
w siedzibie swojej firmy? Zorganizujemy to dla Was.

Zapewnimy na to wydarzenie niezbędne wyposażenie tj. stoły z obrusami, krzesła, 
porcelanę stołową, dekoracje, oczywiście z obsługą kelnerską.

Szczegółową wycenę przygotujemy 
według Twojego zapytania*. Kieruj je na adres:

gastronomia@hotelwieniawa.com 
lub telefonicznie 606 992 994

*Wycena zależna jest od ilości zamówienia, ilości osób oraz elementów wchodzących w skład zamówienia

ŚWIĘTA JUŻ BLISKO!



Menu IV 
WYSTAWNA WIECZERZA 

Przystawka: Bliny z wędzonym pstrągiem
oraz creme freche /2szt/

Zupa: Rybna z łososiem i kaparami/200ml/
Danie Główne: Sandacz z piernikiem /130g/

Dania podawane na półmiskach:
Uszka, kapusta z grzybami /50g/

Łosoś pieczony z makiem i szpinakiem /50g/
Pstrąg w szampańskiej glazurze /50g/

Śledź z miętą i ogórkiem /50g/
Filet z karpia z migdałami i rodzynkami /50g/
Sałatka ze świeżymi warzywami i serem feta,

pieczywo , masło /50g/

Koszt: 99,00 zł/osoba*

MENUMENUMENU         
Menu I 

 ŚWIĄTECZNE SPOTKANIE

Przystawka : Smażone pierogi z
kapustą i grzybami /3szt/
Zupa: Barszcz czerwony z

pasztecikiem z kapustą i grzybami
/200ml/

Danie Główne: Filet z dorsza w
ziołowej skorupce podany z kiszoną

kapustą z grzybami oraz puree
ziemniaczano- selerowe /150g/

Koszt 55,00zł /osoba*

Menu II 
 TRADYCYJNA WIGILIA

Zupa: Wigilijny barszcz z uszkami
/200ml/

Dania podawane na półmiskach:
Gołąbki ziemniaczane 

w sosie grzybowym /130g/
Karp w sosie śmietanowym 

z suszonymi śliwkami /130g/
Pierogi z kapustą i grzybami /3szt/

Koszt: 68,00 zł/osoba*

Menu III 
 MAŁA EKSTRAWAGANCJA

Zupa: Krem z czerwonej kapusty z kozim
serem /200ml/

Dania podawne na półmiskach:
Pęczotto z grzybami i pomidorkami cherry

/120g/ 
Dorsz w makowo-miętowej panierce /

130g/
Pierogi z soczewica i serem feta /2szt/

Śledzik z kurkami w oliwie /50g/
Sałatka z fasoli i czerwonej cebuli /50g/

Krokiety z farszem z kaszy gryczanej i
grzybów /50g/ 

Koszt: 75,00 zł/osoba*

*Cena zawiera obsługę kelnerską do 2h
SZEROKI WYBÓR CIAST ŚWIĄTECZNYCH  W CENIE 40-60 zł/kg 

DOWÓZ- CENA DO UZGODNIENIA

ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE - TEL. 606 992 994 ,      REZERWACJA@HOTELWIENIAWA.COM
ZAMÓWIENIA PRZYJMUJEMY DO 3 DNI PRZED PLANOWANĄ DOSTAWĄ


