
 
 

 
 

 
Kolacja wigilijna  

Koszt 50.00 zł/os 
 

Przystawka 
Mus z wędzonej makreli z sałatką z marynowanych ogórków 

 

Zupa 
Zupa grzybowa z łazankami 

 

Danie główne 
Dorsz smażony na złoto z sosem cytrynowym, ziemniaki faszerowane pieczarkami,  

kolorowa marchewka 
 

Deser 
Sernik z bakaliami 

 

Napoje 
Woda mineralna 

Sok owocowy 
Kompot z suszu 
Kawa/herbata 

 
Kolacja wigilijna  

Koszt 75.00 zł/os 
 

Obiad serwowany 
Barszcz czerwony z uszkami 

*** 
Filet z dorsza smażony na złoto, puree ziemniaczane, smażone pieczarki,  

brokuły na parze 
 

Przekąski zimne 
(ustawione na stole) 
Karp po żydowsku 

Śledź z cebulą w oleju 
Terrina z sandacza 
Karp w galarecie 

Sałatka jarzynowa 
Mix sałat z pstrągiem  wędzonym 

Pieczywo jasne i ciemne 
 

Desery, napoje - bufet 
Kutia 

Piernik z bakaliami 
Biszkopt z makiem 



Kompot z suszu 
Kawa 

Herbata 
Woda mineralna 

 
Kolacja wigilijna  

Koszt 90.00 zł/os 
 

Obiad serwowany 
Zupa grzybowa z łazankami 

*** 
Roladki z sandacza w sosie cytrynowym, risotto z jabłkiem, wiązki fasolki 

szparagowej 
 

Przekąski zimne 
Śledź z marynowanymi burakami i jabłkiem 

Śledź z suszonymi śliwkami i płatkami migdałów 
Dwukolorowy pasztet z dorsza 

Łosoś w galarecie 
Tymbaliki z owocami morza 
Sałata lodowa z tuńczykiem 

Sałatka jarzynowa z jajkiem przepiórczym 
Pieczywo jasne i ciemne 

 

Drugie gorące podane na półmiskach 
Pierogi z kapustą i grzybami 

*** 
Pierogi z kaszą gryczaną i białym serem 

 

Desery, napoje - bufet 
Kisiel żurawinowy 
Sernik z bakaliami 

Makowiec 
Kluski z makiem 
Kompot z suszu 
Woda mineralna 
Kawa / herbata 

 
 

Kolacja wigilijna- bufet 
koszt 40.00 zł/os 

 
Bufet gorący: 

Krem pieczarkowy z groszkiem ptysiowym 
***  

Kapusta zasmażana z pieczarkami 
*** 

Pierogi z kaszą gryczaną i białym serem 
 
 

Bufet przekąsek zimnych: 
Ryba po grecku 

Śledź w oleju 
Dwukolorowy pasztet rybny 
Tymbaliki rybne w galarecie 

Tradycyjna sałatka jarzynowa 



Pieczywo 
 

Desery, napoje: 
Strucla makowa 

Kompot z suszonych owoców 
Kawa/ herbata 

 
Kolacja wigilijna – bufet  

Koszt 100.00 zł/os 
 

Bufet gorący 
Zupa rybna  

Dorsz smażony w sosie porowo-kurkowym 
Filet karpia smażony z boczniakami 

Kotlety ziemniaczane, kopytka, ryż z warzywami 
Pieczarki z rusztu 

Kapusta zasmażana z grzybami 
Warzywa z wody 

Pierogi z kaszą gryczaną i grzybami 
 

Bufet zimny 
Śledź korzenny 

Śledź z marynowaną gruszką i żurawiną 
Karp faszerowany 
Łosoś w galarecie 

Mus z wędzonego pstrąga 
Tymbaliki z owocami morza 
Sałata lodowa z tuńczykiem 

Sałatka jarzynowa z jajkiem przepiórczym 
Pieczywo jasne i ciemne 

 

Desery, napoje 
Łazanki z makiem 
Kisiel żurawinowy 
Sernik z bakaliami 

Makowiec 
Kompot z suszu 
Woda mineralna 
Kawa / herbata 

 
 
 

Wszystkie dania serwowane w Restauracji ORANŻERIA przygotowywane  
są wyłącznie na bazie naturalnych składników. 

 W naszej kuchni nie stosujemy konserwantów i sztucznych dodatków. 
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ul. Zamenhofa 25, 15 - 435 Białystok,  
tel.: (+ 48 85) 665 25 00, fax: (+ 48 85) 665 25 01 
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