DWÓR ZŁOTOPOLSKA DOLINA

Wigilie firmowe
Spotkania w uroczystej oprawie

Święta Bożego Narodzenia oraz koniec
roku to w kalendarzu każdej firmy
moment, w którym można podziękować
współpracownikom i kontrahentom za
mijający rok, a także zaplanować swój
sukces w roku, który nadchodzi. To
wreszcie czas refleksji i spokoju,
przynoszący wytchnienie od
codzienności i wytężonej pracy.
Gwiazdka i zbliżający się Sylwester
sprzyja także składaniu gratulacji za
szczególne osiągnięcia.
Właśnie dlatego serdecznie zapraszamy
do organizacji firmowej wigilii właśnie u
nas.

Naszym gościom
pozostawiamy wybór spośród
dwóch sal.
Mniejsza sala pomieści do 30 osób.
Większa sala balowa nawet do 260
osób.

Przy akompaniamencie najpiękniejszych kolęd
nasi Goście odkryją zupełnie nowy smak Bożego
Narodzenia. Na wigilijnym stole pojawią się
tradycyjne potrawy, które oczarują wszystkich
Gości świątecznym aromatem.

Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy kilka wariantów...

180 zł netto
Starter: Tatar ze śledzia podany na placuszku
ziemniaczanym

Danie główne: Złocisty filet z karpia serwowany z ziemniakami z koperkiem, olejem lnianym i
kapustą z grzybami
Przystawki:
*Ryba po grecku
*Śledzie w trzech smakach
*Półmisek mięs pieczonych
*Kulebiak drożdżowy z kapustą i grzybami
*Sałatka jarzynowa garnirowana pomidorami
*Karp po żydowsku w bursztynowej galarecie
Pieczywo, masło
Bufet słodki: Makowiec z rodzynkami, piernik, sernik
Napoje: Kompot z suszu, woda z cytryną, soki, kawa, herbata

Wariant I

Zupa: Tradycyjny barszczyk czerwony sprawiany na buraczanym zakwasie serwowany z uszkami

215 zł netto/os.
Starter: Sandacz z kawiorem z bursztynową galaretką

Wariant II

Zupa: Krem borowikowy z łazankami i łezką kwaśnej śmietany
Danie główne: Grillowany filet z dorsza podany na puree
ziemniaczano-chrzanowym z bukietem parowanych warzyw
dosmaczony sosem piernikowym
Deser: Sernik królewski z sosem malinowym
Po daniu serwowanym na ciepło: Pierogi z kapustą i grzybami
podane na półmiskach
Przystawki:
*Ryba po grecku
*Półmisek mięs pieczonych
* Kulebiak tradycyjny z kapustą i grzybami
*Sałatka nicejska z tuńczykiem jajkiem i warzywami
*Panierowane kapelusze borowików w cieście piwnym
*Karp po żydowsku
Pieczywo, masło
Bufet słodki: Makowiec z rodzynkami, piernik, owoce
Napoje: Kompot z suszu, soki, woda z cytryną, kawa, herbata

305 zł netto/os

Wariant III
Starter: Bliny ze śledziem i kwaśną śmietaną

Zupa: Tradycyjny barszczyk czerwony sprawiany na buraczanym zakwasie serwowany z uszkami
Danie główne: Złocisty filet z karpia serwowany z ziemniakami z koperkiem, olejem lnianym i kapustą z
grzybami
Deser: Szarlotka na ciepło z cynamonem i lodami
Po daniu serwowanym na ciepło: Pierogi z kapustą i grzybami podane na półmiskach
Pierogi z mięsem
Przystawki:
* Łosoś wędzony Sałatka śledziowa pod jajeczna pierzynką
*Karp po żydowsku
*Deska wędlin i pasztetów
*Mix sałat z malinowym winegret
*Kulebiak tradycyjny z kapustą i grzybami
*Sałatka nicejska z tuńczykiem jajkiem i warzywami
*Panierowane kapelusze borowików w cieście piwnym
*Warzywa marynowane
Pieczywo, masło
Bufet słodki: Sernik , makowiec z rodzynkami,piernik, placuszki z jabłkami, owoce
Napoje: Kompot z suszu, soki, woda z cytryną, kawa, herbata

Dodatkowo oferujemy:
Imprezę z DJ'em
Kasyno
Degustacja wina lub whisky
Zabawy integracyjne

Zapraszamy
serdecznie!

Kontakt:
6901-691-399
info@zlotopolskadolina.pl

