
Wigilijne
spotkanie firmowe

BOŻE NARODZENIE 2021

 



Okres przedświąteczny to zawsze
czas firmowych spotkań wigilijnych. 
W tym roku pragniemy
zaproponować Państwu pełne
tradycyjnych smaków menu dla
Państwa Firmy

 



Menu 1:

Zupa grzybowa z podgrzybków z domowymi kluseczkami

Barszcz na zakwasie z uszkami z kapustą i grzybami

Cena: 75 zł/os netto

Zupa 1 porcja/os:

Tradycyjnie marynowany, smażony karp na maśle 

Pierś indyka w sosie winno-śliwkowym

Pierogi z kapustą i grzybami

Ziemniaki puree

Ryż z koperkiem

Kiszona kapusta z grzybami

Pieczone warzywa okopowe z imbirem

Dania cieple 1,5 porcji/os:



Menu 1:

Śledź w śmietanie z cebulą i jabłkiem

Tradycyjna ryba po grecku

Krokiety z grzybami z dipem koperkowym i sosem tatarskim

Pasztet wieprzowo-wołowy w cieście francuskim z

żurawiną

Cena: 75 zł/os netto

Zimny bufet 2 porcje/os:

Polska sałatka jarzynowa

Mix sałat ze smażonymi grzybami, tarty oscypkiem 

i suszonymi pomidorami

Pieczywo i masło ziołowe

Sałatki porcja/os:



Menu 1:

Kompot z suszu

Babka czekoladowa opis

Ciasto makowe w czekoladzie

Cena: 75 zł/os netto

Dezer 1 porcja/os:



Cena: 90 zł netto

Menu 2:

Consomme grzybowe z domowymi kluskami

Krem z buraka z kwaśna śmietaną

Barszcz na zakwasie z uszkami z kapustą i grzybami

Zupa rybna z owocami morza i z pomidorami

Zupa 1 porcja/os, 2 zupy do
wyboru:



Menu 2:

Tradycyjnie marynowany, smażony karp na maśle 

Smażony dorsz w cieście piwnym

Confitowana kacza noga z jabłkami

Pierogi z kapustą i grzybami

Ziemniaki puree

Ryż z koperkiem

Parzony kalafior i brokuł z migdałami

Warzywa sezonowe

Dania cieple 2 porcje/os:

Cena: 90 zł/os netto



Cena: 90 zł/os netto

Menu 2:

Śledź w śmietanie z cebulą i jabłkiem

Roladka z łososia z musem koperkowym

Tradycyjna ryba po grecku

Marynowany tęczowy pstrąg z majonezem 

koperkowym

Pieczona rolada wieprzowa z musem chrzanowym

Pasztet wieprzowo-wołowy w cieście francuskim 

z żurawiną

Krokiety z grzybami z dipem koperkowym 

i sosem tatarskim

Zimny bufet 3 porcje/os:



Cena: 90 zł netto

Menu 2:

Sałatka z pieczonym burakiem, orzechami i gruszką

Klasyczna polska sałatka

Z grillowanym kurczakiem i grzankami

Sałatki 1 porcja/os:

Kompot z suszu

Makiełki

Mus czekoladowy z wiśnią

Babka czekoladowa

Ciasto makowe

Deser 1 porcja/os:



Cena: 115 zł/os netto 

Menu 3:

Krem z buraka z kwaśna śmietaną

Barszcz z uszkami

Gęsta zupa grzybowa z rozmarynem

Zupa rybna z owocami morza i z pomidorami

Zupa 1 porcja/os, 2 zupy do
wyboru:



Cena: 115 zł/os netto 

Menu 3:

Filet z łososia wolno gotowany w sosie norweskim

Smażony dorsz w cieście piwnym

Pieczona noga indyka w miodzie i rozmarynie

Duszona wołowina w sosie grzybowym i rozmarynem

Ziemniaki puree

Ryż z koperkiem

Warzywa sezonowe

Pieczona marchew, pomarańcz, imbir

Dania cieple 2,5 porcji/os:



Cena: 115 zł/os netto 

Menu 3:

Śledź w śmietanie z cebulą i jabłkiem

Roladka z łososia z musem koperkowym

Tradycyjna ryba po grecku

Marynowany tęczowy pstrąg z majonezem koperkowym

Rolada wieprzowa z musem chrzanem

Pasztet wieprzowo-wołowy w cieście francuskim 

z żurawiną

Smażone krewetki alio olio podane z rukola

Krokiety z grzybami z dipem koperkowym 

i sosem tatarskim

Vol-au-vent faszerowany musem z tuńczykiem i avocado

Zimny bufet 4 porcji/os:



Cena: 115 zł/os netto 

Menu 3:

Mix sałat ze smażonymi grzybami, tarty oscypkiem 

i suszonymi pomidorami

Z grillowanym kurczakiem i grzankami

Sałatka z pieczonym burakiem, orzechami i gruszką

Sałatki 1,5 porcji/os:

Kompot z suszu

Mus czekoladowy z wiśnią

Sernik z biała czekoladą

Babka czekoladowa

Deser 1 porcji/os:



W razie pytań, prosimy 
o kontakt:

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.
66 §1 Kodeksu Cywilnego

kontakt@secretgarden.pl

663 702 217 



Zapraszamy do kontaktu


