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 HOTEL Z HISTORIĄ NAD BRZEGIEM WISŁY … 

 

 

 

MAGIA ŚWIĄT  
W TRZY KORONY BOUTIQUE 

OFERTA 
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MENU  PIERNIKOWE      
 

Uroczysty Obiad Serwowany Zimne przekąski Dania gorące  Patera deserowa (szt) Podstawowa  
świąteczna dekoracja 
stołu 

2 dania (zupa, danie główne,) (5) przekąski i sałatki + 
wybór pieczywa 

(2) Kolacja gorąca    (4) kompozycja 
słodkości  

Pakiet napoi bezalkoholowych: woda z cytryną, kompot z suszu 
Bufet kawowy: espresso, cappuccino, latte, czekolada, herbata dilmah 

 

 
MENU GWIAZDKOWE    

 

Uroczysty Obiad Serwowany Zimne przekąski Dania gorące  Patera deserowa(szt) Podstawowa 
świąteczna dekoracja 
stołu   

2 dania (zupa – 2 do wyboru 
danie główne – 2 do wyboru) 

(8) przekąsek i sałatek + 
wybór pieczywa 

 (3) Kolacje gorące     
 

(5) kompozycja 
słodkości  

Pakiet napoi bezalkoholowych:woda mineralna, kompot z suszu, soki owocowe 100%, 
Bufet kawowy: espresso, cappuccino, latte, czekolada, herbata dilmah 

 
 

MENU PIERNIKOWE 

                                 

ZUPA 
TRADYCYJNY barszcz czerwony z uszkami 

 
 

DANIE GŁÓWNE 
KARP smażony z migdałami 

puree / wianek surówek 
 

DANIE CIEPŁE (2) 
Wigilijne pierogi z kapustą i grzybami 

Wigilijne kluski z makiem, orzechami i rodzynkami 
 

PRZEKĄSKI NA STOLE (5) 
Śledź korzenny 

Dorsz w stylu greckim 
Strudel z suszonymi pomidorami i serem feta 

Świąteczny pasztet z żurawiną 
Sałatka jarzynowa z fasolą 

 
CIASTA (4) 

Makowiec / Sernik z czekoladą / 
Racuchy z jabłkiem/ Świąteczne 
kruche ciasteczka Trzy Korony 

 
NAPOJE:Kawa, Herbata, Kompot z suszu, 

Woda z cytryną 
 

PIECZYWO: Pieczywo pszenne i razowe, 
Chleb Trzy Korony własnego wypieku 

 

  
MENU GWIAZDKOWE 

 

ZUPA (1 do wyboru) 

ŻUR postny z leśnymi grzybami 
ZUPA grzybowa z łazankami 

 

DANIE GŁÓWNE (1 do wyboru) 
DORSZ smażony w oliwie makowej/ puree 

selerowe 
/ragout grzybowe / szalotki karmelizowane 

KARP zapiekany z grzybami i parmezanem / puree 
z kalafiora / marchewki karmelizowane / sos 

chrzanowy 
 

DANIE CIEPŁE (3) 
Duet pierogów z soczewicą / z kapustą i grzybami, 

Wigilijna kapusta z grzybami 
Barszcz czerwony z pasztecikiem  

 
PRZEKĄSKI NA STOLE (8) 
Śledź z perłową cebulką 
Śledź z sosem tatarskim 

Strudel z łososiem i szpinakiem 
Dorsz w stylu greckim 

Pasztet z ptactwa z żurawiną 
Terina z kaczki z bakaliami 
Sałatka jarzynowa z fasolą 

Sałatka z polskim oscypkiem 
CIASTA (5) 

Makowiec / Ciasto czekoladowe 
Sernik z rosą / Racuchy z jabłkiem, 

Świąteczne kruche ciasteczka 
Trzy Korony 

NAPOJE:Kawa, Herbata, Kompot z suszu,  Woda z 
cytryną, Soki owocowe 

PIECZYWO: Pieczywo pszenne i razowe,  
Chleb Trzy Korony własnego wypieku  
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Manager Hotelu 

Monika Krawczak 

 
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI  

Zadzwoń i umów się z nami na spotkanie, wspólnie zorganizujemy  
Wasze Przyjęcie 

 
e – mail: recepcja@trzy-konorny.com 

tel. + 48 81 886 44 44; mobile: +48 664 119 110 

 


