Szanowni Państwo,
Powoli zbliżają się najpiękniejsze święta w roku. Okres Świąt Bożego
Narodzenia to czas, który najchętniej spędzamy w gronie rodziny i
najbliższych przyjaciół. Często zapominając o osobach z którymi na co dzień
obcujemy. Ciągły pośpiech, nawał pracy, stres przeszkadza w nawiązywaniu
normalnych ludzkich więzi. Firmowa kolacja wigilijna jest doskonałą okazją
do refleksji i nawiązania bardziej przyjaznych stosunków między
pracownikami. Dlatego też polecamy kameralną kolację w siedzibie Państwa
Firmy lub w jednym z naszych lokali ( Restauracja Galicja, Restauracja
Europejska, Kawiarnia Europejska). Nasz zespół dostarczy wszelkich starań
aby ten czas był dla Państwa wyjątkowy.

I PROPOZYCJA MENU:
Zupa grzybowa z łazankami,
karp smażony dzwonek,
tilapia w parmezanie,
pierogi z kapustą i pieczarkami,
sałatka żydowska
karp w galarecie,
roladki śledziowe na sosie cygańskim,
ptysie z musem z łososia,
kluski z makiem,
kompot z suszu,
wino grzane,
Cena zestawu 70 zł./os.
II PROPOZYCJA MENU:
Barszcz z uszkami,
karp smażony filet,
sandacz smażony filet,
łosoś grillowany,
pierogi z kapustą i grzybami,
kapusta z grochem,
karp po żydowsku,
sałatka śledziowa,
ryba po grecku,
babeczki z musem z łososia/tatar z tuńczyka na grzance,
jaja faszerowane na trzy smaki,
kutia,
piernik z bakaliami,
kompot z suszu,
wino grzane
Cena zestawu 90 zł./os.

III PROPOZYCJA MENU:
Barszcz z uszkami (farsz grzybowy) lub krem z borowików z kluseczkami,
karp smażony filet,
sola zapiekana ze szpinakiem,
sandacz smażony,
kergulena,
pierogi z kapustą i grzybami,
kapusta z grzybami,
pstrąg w galarecie na błękitno,
śledzie w trzech smakach,
szpinakowa rolada z łososia wędzonego,
marchewkowa rolada z halibuta,
terine z trzech rodzajów ryb,
pomidor faszerowany z sałatką żydowską,
jaja zapiekane z pieczarkami,
kutia,
keks,
rolada makowa,
kompot z suszu,
wino grzane
Cena zestawu 110 zł./os.
OFERTA SPECJALNA:
Galantyna z karpia z rodzynkami 1 kg/40 zł.
Łosoś norweski wyeksponowany w całości w glazurze 1 kg/60 zł.
Szczupak w całości w glazurze 1 kg/65 zł.
Jesiotr w całości naszpikowany bekonem 1 kg/85 zł.
Ryby serwowane w całości waga ok. 5 kg-1 szt.
Ryba w całości wystarcza dla ok. 30 osób podczas kolacji wigilijnej wraz z
innymi daniami.

