
 
 

 
 

Kolacja wigilijna serwowana 
Cena 50.00 zł/osoba 

 
Zupa 

Barszcz czerwony z uszkami 
 

Danie główne 
Smażony filet z karpia w szarym sosie, ziemniaki z koperkiem,  

kapusta zasmażana z grzybami 
 

Deser 
Pierogi z makiem z sosem waniliowym 

 
Przekąski zimne 
Ryba po grecku 

Śledź w oleju 
Terrina z dorsza z sosem tatarskim 

Tymbaliki rybne w galarecie 
Tradycyjna sałatka jarzynowa 

Pieczywo 
 

Napoje 
Woda mineralna 

Kompot z suszonych owoców 
Kawa/ herbata 

 
 

Kolacja wigilijna serwowana 
Cena 80.00 zł/osoba 

 
Zupa 

(do wyboru jedna dla wszystkich Gości) 

Zupa grzybowa z łazankami 
lub 

Barszcz czerwony z pasztecikiem z nadzieniem grzybowym 
 



 
Danie główne 

(do wyboru jedno dla wszystkich Gości) 

Smażony filet z karpia w szarym sosie, ziemniaki z koperkiem,  
kapusta zasmażana z grzybami 

lub 
Filet z dorsza smażony na złoto, ziemniaki faszerowane pieczarkami,  

kalafior i brokuł, sos cytrynowy 
 

Deser 
(do wyboru jeden dla wszystkich Gości) 

Tarta bakaliowa z glazurowanymi pomarańczami 
lub 

Sernik na makowym spodzie z bakaliami 
 

Przekąski zimne 
Ryba w sosie słodko-kwaśnym 

Śledź korzenny 
Śledź po rosyjsku z buraczkami 

Terrina z sandacza z sosem tatarskim 
Tymbaliki z łososia  

Tradycyjna sałatka jarzynowa z jajkiem przepiórczym 
Sałatka nicejska z tuńczykiem 

Pieczywo 
 

Napoje 
Woda mineralna 

Kompot z suszonych owoców 
Kawa/herbata 

 
 
 

Kolacja wigilijna serwowana 
Cena 110.00 zł/osoba 

 
Zupa 

(do wyboru jedna dla wszystkich Gości) 

Zupa grzybowa z łazankami 
lub 

Zupa rybna z owocami morza 
 

Danie główne 
(do wyboru jedno dla wszystkich Gości) 

Filet miętusa smażony na złoto, risotto z jabłkami, fasolka szparagowa,  
sos imbirowo - limonkowy 

lub 
Filet z łososia sous-vide, torcik ziemniaczany, groszek cukrowy, sos rydzowy 

 
Deser 

(do wyboru jeden dla wszystkich Gości) 

Babeczki z kutią i bakaliami 
lub 

Sernik z musem żurawinowym 
 



Przekąski zimne 
Tatar z łososia z awokado 

Śledź z marynowanymi kurkami 
Śledź z gruszką i marynowanymi buraczkami 

Terrina z sandacza z sosem tatarskim 
Karp w galarecie 

Kulebiak z kapustą i grzybami 
Tradycyjna sałatka jarzynowa z jajkiem przepiórczym 

Carpaccio z pieczonego buraka z rukolą 
Sałatka z paluszkami krabowymi 

Pieczywo 
 

Napoje 
Woda mineralna 

Kompot z suszonych owoców 
Kawa/herbata 

 
 

Na życzenie Gości przygotowujemy opłatek 
 


