
 

 

 
     OFERTA WIGILIJNA 2018 
 

MENU WIGILIJNE W CENIE:  120zł/os** 

Przystawki – serwowane na środek stołu (3 do wyboru): 
Brandane z dorsza – sałatka z solonego dorsza i ziemniaków, chipsy ziemniaczane, 

marynowana czerwona cebula; 
Rilettes z kaczki z powidłami śliwkowymi; 

Pasztet wieprzowy z żurawina; 
Sałatka z koziego sera z jagodami i orzechami. 

 
Zupa serwowana indywidualnie, (jedna do wyboru, taka sama dla wszystkich Gości): 

 
Barszcz czerwony z uszkami; 

Krem z pieczarek, smażone grzyby, konfitura z czerwonej cebuli. 
 

Dania główne serwowane na środek stołu (3 do wyboru): 
Pierś z kurczaka z kapustą zasmażaną i  warzywami; 

Dorsz z leczo z papryki; 
Pierogi z kapustą i grzybami ; 

Policzki wieprzowe z grzybami; 
Karkówka w korzennej marynacie. 

 
Dodatki do dań głównych (3 dodatki do wyboru): 

Pieczone ziemniaki; 
Puree ziemniaczane; 

Kasza gryczana z grzybami; 
Kopytka. 

 
Sosy do dań głównych (2 do wyboru): 

Sos pieczeniowy; 
Sos grzybowy; 
Sos śliwkowy; 

 
Desery serwowane na środek stołu (2 desery do wyboru): 

Ciasto marchewkowe z kremem mascarpone; 
Sernik malinami; 

Szarlotka. 
 

Napoje w cenie: 
Kawa lub herbata/os 

200ml wody/os 
 



 

 
 
 

MENU WIGILIJNE W CENIE: 150zł/os** 
 

Przystawki serwowane na środek stołu (5 do wyboru): 
Marynowany łosoś, krem z żółtek, piklowana czerwona cebula; 

Pate wieprzowe z puree z żurawiny; 
Brandane z dorsza – sałatka z solonego dorsza i ziemniaków , chipsy ziemniaczane , marynowana 

czerwona cebula; 
Rilettes z kaczki z powidłami śliwkowymi; 

Sałatka z koziego sera z jagodami i orzechami; 
Pstrąg Kłodzki z kremem chrzanowy; 

Hummus z grochu i olejem z kolendry; 
 

Zupy (2 do wyboru wybierane przez gości podczas kolacji): 
Chowder rybny z wędzonym łososiem 

Barszcz z uszkami 
Krem z pieczarek , smażone grzyby , konfitura z czerwonej cebuli 

 
Dania główne serwowane na środek stołu (5 do wyboru): 

Pieczony Rostbef z pieczarami portobello i szpinakiem 
Udko z kaczki z czerwona kapusta i śliwka 
Schab w przywarach ze smażoną kapusta 

Pierś z kurczaka z grzybami 
Dorsz z gulaszem z pomidorów i fasoli 
Panierowany halibut z sosem tatarski 

Pierogi ruskie , pierogi z kapusta i grzybami 
 

Dodatki do dań głównych (3 do wyboru): 
Pieczone ziemniaki; 
Puree ziemniaczane; 

Kopytka; 
Zielona soczewica z warzywami; 

Blanszowane warzywa; 
 

Sosy do dań głównych (2 do wyboru): 
Sos pieczeniowy; 
Sos pieprzowy; 
Sos grzybowy; 
Sos śliwkowy. 

 
Desery serwowane na środek stołu (3 do wyboru): 

Sticky toffi pudding; 
Ciasto marchewkowe z mascarpone; 

Sernik z malinami; 
Szarlotka; 

Pana Cotta cytrusowa. 
 

Napoje w cenie: 
Kawa lub herbata/os 

200ml wody/os 

 

 



 

     
 DODATKOWO W CENIE 50zł/os: 

Zimna płyta podawana z pieczywem na środek stołu (5 do wyboru): 
 

Deska wędlin 

Deska serów 

Sałatka ziemniaczana z wędzonym pstrągiem 

Mix sałat z winegretem 

Sałatka z kaszy Kus-kus z wędzonym twarogiem 

Marynowany śledź z cebulą i jabłkiem 

Pikle 

Kapusta z grochem 

 

 

NAPOJE (wybierane wcześniej): 

Woda gazowana/niegazowana – 1litr – 12zl 

Sok owocowy – 1 litr – 16zł 

Kompot z suszu – 1 litr – 25zł 

Kawa – 8zł 

Herbata – 8 zł 

Wyborowa 0,7 – 110zł 

Jack Daniels 0,7 – 180zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
** do ostatecznej ceny kolacji, zostanie doliczony serwis w wysokości 10% wartości rachunku. 

  



 

 
 
Wina musujące: 
Cavalier Blanc Brut, Alzacja, Francja                                                                                   75 cl / 55 zł 
  Chardonnay 
 
Montelvini Valdobbiadene Prosecco Superiore Extra Dry                                     75cl / 112zł 
 
Wina białe: 
2016 Casa de la Vega, La Mancha, Hiszpania                                                     50 cl / 75cl        37zł / 55 zł 
 Macabeo, Vardejo 
 
 2017 Lucarelli Bianco, Puglia, Włochy                                                                                   75 cl / 69 zł 
  Malvasia, Chardonnay, Vardeca     
                             
2017 Gran Sasso Trebbiano d’Abruzzo, Włochy                                75cl  65 zł 

Trebbiano 
 
2017 Moulin de Gassac, Langwedocja, Francja               75 cl  67 zł 

Chardonnay       
 
2016 Lapostolle Chardonnay, Cassablanca Valley, Chile                         75 cl   97 zł 
             Chardonnay   
 
2016 Haus Klosterberg, Markus Molitor. Mosel, Niemcy                      75 cl    110 zł 
    Riesling 
 
Wina czerwone: 
2016 Casa de la Vega, Granacha, Hiszpania                                                50 cl / 75cl         37zł / 55 zł 
 Granacha 
 
 2017 Lucarelli Primitivo, Puglia, Włochy                                                                         75 cl   69 zł 
  Primitivo di Manduria                   
              
2017 Aresti Carmenere Estate Selection, Curico Valley, Chile                                    75cl  55 zł 

Carmenere 
 
2016 Moulin de Gassac, Langwedocja, Francja         75 cl  67 zł 
 Merlot      
 
2015 Lagone IGT, Toskania, Włochy                     75 cl   115 zł 
             Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc   
 
2016 Cuvee Aleksandr, Pinot Noir, Casablanca Valley, Chile   75 cl    166 zł 
    Pinot Noir        


