
 

Wigilia pod chmurka 
Czas trwania: 3 godziny 

55 zł/ osoby  

Spędź Wigilię Firmową w niestandardowym wydaniu! Świąteczna atmosfera na Ryneczku 
Warzelni sprawi, że Wigilia pod chmurką zostanie na długo w pamięci zaproszonych Gości! 

  
>> Pierogi 

>> Oscypek z żurawiną 
>> Wino i piwo grzane 
>> Herbata z wkładką 

 



 

Menu 
Wigilie Firmowe 2021 

 
Przy akompaniamencie najpiękniejszych kolęd nasi Goście  

odkryją zupełnie nowy smak Bożego Narodzenia. 
Na wigilijnym stole pojawią się tradycyjne potrawy  

oraz regionalne przysmaki, które oczarują wszystkich Gości  
świątecznym aromatem. 

Proponujemy indywidualnie menu dostosowując się do życzeń  
naszych Biznesowych Gości. 

DO KAŻDEGO MENU: kieliszek wina, kompot z suszonych owoców,  
napoje gorące - do wyboru kawa lub herbata. 

 
 

Wariant 1 
 49 zł/osoby 

 
Przystawka/Zupa 

Śledzik w oleju/Barszcz czerwony z grzybowymi uszkami  

Danie Główne 
Smażone dzwonki z karpia z frytkami i surówką z kiszonej kapusty 

 

 

 

 

 

 



 

Wariant 2 
79 zł/osoby 

Zupa 
Barszcz biały z jajkiem 

Danie Główne 
Dorsz pieczony pod porową chmurką z puree marchewkowym i mixem sałat 

Deser 
Świąteczna kutia 

 
 

Wariant 3 
99 zł/osoby 

Przystawka 
Babeczka nadziewana grzybami i kapustą 

Zupa 
Kwaśnica na grzybach z ziemniakami 

Danie główne 
Grillowany łosoś na puree z pieczonych warzyw korzennych z chrustem z jarmużu 

Deser 
Strudel jabłkowy z bakaliami i cynamonem 

 
 
 
 
 

 
 
 



 

Wariant 4  
179 zł/osoby 

Przystawka 
Mini gołąbek z czerwonej kapusty z wędzonym łososiem, kaszą kuskus,  

prażonymi pestkami słonecznika i oliwą pietruszkową 

Zupa 
Krem z grzybów leśnych ze śmietaną szafranową 

Danie główne 
Filet z sandacza pieczony w pergaminie na spaghetti z rzepy, czarnej marchwi z duszonym 

czosnkiem niedźwiedzim na białym winie 

Deser 
Czekoladowe naleśniki z wigilijną kutią i sosem z białej czekolady i chili 

 
 

Bufet zimny 
od 29 zł/osoby 

>> Półmisek mięs pieczonych i wędlin 

>> Ryba w galarecie 

>> Pasztet z dziczyzny ze śliwką 

>> Sałatki: jarzynowa, z marynowanego selera z szynką i kukurydzą 

>> Śledź: w oleju, w śmietanie, po żydowsku, po japońsku 

>> Tymbaliki: z łososia, z karpia 

 
 
 
 
 
 
 



 

Bufet słodki 

>> Keks z bakaliami 

>> Makowiec 

>> Strucla z bakaliami 

>> Sernik 

>> Szarlotka 

>> Torcik orzechowy 

>> Piernik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAPEWNIJ SWOJEJ FIRMIE NIEZAPOMNIANĄ WIGILIĘ 
 

Serdecznie zapraszamy do kontaktu: 
tel. 664751829 

mail: restauracja@warzelniasmakow.pl 
 


