
    

OFERTA  WIGILIJNA  DLA FIRM

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia a wraz z nimi Wigilia – dzień szczególny.
Spotkanie wigilijne będzie dla Państwa pracowników chwilą wytchnienia i wzajemnej

radości.
Na ten uroczysty dzień przygotowaliśmy Świąteczne menu , które składać się będzie z

wszystkiego co najlepsze w polu,sadzie,wodzie,lesie i ogrodzie, czyli tradycyjną kuchnię
polską

Serdecznie zapraszamy na  gościnę w najlepszym wydaniu.
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Dania do indywidualnego konstruowania menu lub wzbogacania gotowych zestawów
zamieszczonych poniżej. 

Na powitanie:

Kompot z suszonych owoców – 6 zł.

Grzaniec staropolski – 8 zł.

Zakąski :

Śledź w śmietanie – 13 zł. 
Śledź w pomidorach – 13 zł. 

Śledź w oleju z cebulką– 12 zł. 
Śledź w przyprawach korzennych – 12 zł.  

Ryba po grecku – 14 zł.
Tatar z łososia – 18 zł. 
Łosoś wędzony – 18 zł

Karp w galarecie – 15 zł. 
Łosoś w galarecie – 18 zł. 

Sandacz w galarecie – 17 zł. 
Tradycyjna sałatka jarzynowa – 9 zł.
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ZUPY:

Barszcz wigilijny z uszkami – 12 zł.
Barszcz czysty z krokietem z farszem grzybowym – 15 zł.

Kremowa zupa grzybowa z łazankami – 15 zł.
Rosołowa zupa rybna z makaronem – 12 zł.

Krem z ryb -  14 zł

DANIA GŁÓWNE:

Karp smażony na maśle – 18zł. 
Łosoś gotowany na parze w sosie cytrynowym – 26 zł.
Łosoś smażony na maśle w pieprzu i koperku – 25 zł.

Sandacz w sosie serowym z brokułami – 26 zł. 
Dorsz w sosie greckim – 22 zł. 

Dorsz  w sosie porowym – 22 zł. 
Pierogi z kapustą i grzybami – 13 zł. 

Łazanki z kapustą – 13 zł.

DODATKI:

Kapusta z grzybami – 9zł. 
Kapusta z grochem – 8 zł. 

Kapusta z fasolą – 8 zł. 
Kopytka własnej roboty – 8 zł.
Ziemniaki gotowane –  8 zł. 
Ziemniaki  z ziołami – 9 zł. 
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DESERY:

Makowiec – 7 zł. 

Piernik – 7 zł. 

Sernik – 7 zł. 

Szarlotka – 7 zł. 

Makiełki – 9 zł. 

Kutia – 9 zł. 

Realizujemy także zamówienia indywidualne.
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DANIA ŚWIĄTECZNE

Krokiety z naleśników z farszem z kapusty z grzybami - 16 zł.
Paszteciki z pieczarkami – 12 zł.

Świąteczna szynka wieprzowa pieczona w całości z kością – cena zależna od wagi

ZIMNY BUFET

szparagi w szynce                                                                                                                    12 zł
schab ze śliwką i morelą                                                                                                          13zł.
schab marynowany z sosem tatarskim                                                                                     13 zł
schab nadziewany musem z sera feta i rozmarynem                                                               14 zł.
indyk z owocami                                                                                                                      13 zł
roladka z kurczaka z papryką i owocami                                                                                 13 zł
roladka z polędwiczek z serem feta i suszonym pomidorem                                                   15 zł
polędwiczki wieprzowe w kolorowym pieprzu                                                                       15 zł

   karkówka z musem chrzanowym                                                                                             13 zł
   pasztet z grzybami                                                                                                                    13 zł
   galart z ryb                                                                                                                                13 zł
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GOTOWE  ZESTAWIENIA  NA PRZYJĘCIE WIGILIJNE

PAKIET I

67 zł./os.

kompot z suszonych owoców

barszcz z pasztecikiem z pieczarkami

karp smażony na maśle, kapusta z grzybami,ziemniaki z ziołami 

makowiec,piernik 

kawa/herbata 

PAKIET  II

105 zł./os.

kompot z suszonych owoców

śledź w oleju lub  śledź w jogurcie serwowane na talerzu z pieczywem 

barszcz z uszkami lub zupa rybna 

(Dania główne serwowane na półmiskach 2p./os.)

karp smażony na maśle, dorsz w sosie greckim,pierogi z kapustą I grzybami

ziemniaki z ziołami,ziemniaki gotowane

kapusta z grzybami ,warzywa na parze

makowiec,sernik,piernik

kawa/herbata

„Pałacyk pod Lipami” Hotel Restauracja
ul. Poznańska 35, 62-020 Swarzędz

tel. 61 8173-147, tel. kom. 607-376-916, 607-376-942
e-mail: palacykpodlipami@palacyk.com.pl

www.palacyk.com.pl



PAKIET III

136 zł./os.

kompot z suszonych owoców

barszcz czysty z krokietem z farszem grzybowym

(Dania główne serwowane na półmiskach 2p./os.)

karp smażony na maśle,dorsz w sosie porowym,łosoś gotowany na parze z sosem

cytrynowym,karkówka bejcowana w igłach sosnowych

pierogi z kapustą I grzybami,

łazanki z kapustą,kapusta z grzybami,ziemniaki w ziołach

makowiec/sernik/piernik

kawa/herbata

ZIMNY BUFET

(Zimny bufet serwowany na półmiskach 2p./os.)

śledź w przyprawach korzennych,ryba po grecku,terrina z ryb I warzyw,schab z morelą I

brzoskwinią

pieczywo I masło
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