
DANIA NA GORĄCO
Postny barszcz czerwony (3 l.) ........................................................................................................... 100 zł
Wigilijna zupa grzybowa z lanymi kluseczkami (3 l.)  ...................................................................... 190 zł
Ragout z piersi z kurczaka z grzybami leśnymi (10 porcji)  ............................................................ 220 zł
Wołowe roladki staropolskie zrazy (10 porcji) .................................................................................. 250 zł
Delikatne piersi z kaczki pieczone z jabłkami w sosie winnym (10 porcji) ................................... 350 zł

DODATKI DO DAŃ GŁÓWNYCH
Buraczki zasmażane (10 porcji)  ...........................................................................................................80 zł
Kapusta czerwona zasmażana z jabłkami (10 porcji)  .......................................................................90 zł
Marchewka baby zasmażana z dodatkiem śmietany (10 porcji)  .....................................................90 zł

RYBY NA ZIMNO
Polędwiczki z dorsza po grecku (10 porcji)  ...................................................................................... 160 zł
Surowy łosoś marynowany serwowany w stylu carpaccio (10 porcji)  ......................................... 200 zł
Śledzie tradycyjne w śmietanie (10 porcji) ....................................................................................... 110 zł

MIĘSA NA ZIMNO
Rolada z boczku pieczona z zielonym pieprzem (10 porcji)  .............................................................90 zł
Karkówka pieczona marynowana w ziołach i czosnku (10 porcji)  ...............................................  100 zł
Schab pieczony nadziewany morelami i śliwkami (10 porcji) ........................................................ 110 zł

COŚ W CIEŚCIE I NA CIEŚCIE
Kulebiak z łososiem, szpinakiem i fetą (10 porcji)  .......................................................................... 150 zł

SOSY DO POTRAW NA ZIMNO
musztardowo – koperkowy (0,5 l.)  ..................................................................................................... 20 zł
ćwikła z chrzanem (0,5 l.)  ..................................................................................................................... 20 zł
tatarski (0,5 l.)  .........................................................................................................................................29 zł

GARMAŻ
Uszka z grzybami (10 szt.)  ....................................................................................................................20 zł
Pierogi z kapustą i grzybami (10 szt.)  .................................................................................................19 zł
Krokiety z kapustą i grzybami (5 szt.) ..................................................................................................20 zł



Postny barszcz czerwony  (3 l.)

Wigilijna zupa grzybowa z lanymi kluseczkami (3 l.)

Ragout z piersi z kurczaka z grzybami leśnymi (5 porcji) 

Wołowe roladki staropolskie zrazy (5 porcji) 

Delikatne piersi z kaczki pieczone z jabłkami w sosie winnym (5 porcji) 

Polędwiczki z dorsza po grecku (5 porcji) 

Surowy łosoś marynowany serwowany w stylu carpaccio (5 porcji) 

Śledzie tradycyjne w śmietanie (5 porcji) 

Uszka z grzybami (10 szt.) 

Pierogi z kapustą i grzybami (10 szt.) 

Cena kolacji dla pięciu osób to 850 zł

Wychodzimy na przeciw naszym klientom i prezentujemy zestaw wigilijny 
dla rodziny w atrakcyjnej cenie. Spędź ten czas z rodziną a my zagwarantujemy 

smaczeną kolację wigilijną.

Rodzinna
Kolacja Wigilijna



SERNIK Z MUSEM Z BIAŁEJ CZEKOLADY ø 27 cm lub 24,5 x 28 cm ........................................................110 zł
Kremowy sernik na kruchym, maślanym spodzie, wykończony musem z białej belgijskiej czekolady

SERNIK POMARAŃCZOWY NA SPODZIE BROWNIE ø 27 cm lub 24,5 x 28 cm  ......................................110 zł
Sernik na spodzie brownie z cynamonem i skórką z pomarańczy, z sokiem z pomarańczy, wykończony 

polewą z białej belgijskiej czekolady

SERNIK ORZECHOWY ø 27 cm lub 24,5 x 28 cm  .........................................................................................125 zł
Sernik na ciasteczkowym spodzie z dodatkiem orzechów włoskich, wykończony chrupiącą warstwą 

orzechów w karmelu 

SERNIK Z ŻELKĄ MANGO-MARAKUJA  ø 27 cm lub 24,5 x 28 cm  ...........................................................110 zł
Aksamitny sernik na ciasteczkowym spodzie,wykończony żelką mango-marakuja

BLACK FOREST  ø 26 cm  .................................................................................................................................. 95 zł
Intensywnie czekoladowe ciasto z wiśniami w rumie, zamknięte w puszystym musie z deserowej czekolady

PIERNIK STAROPOLSKI  długość 35 cm  ........................................................................................................ 65 zł
Piernik długo dojrzewający przekładany domowymi powidłami śliwkowymi, oblewany polewą czekoladową 

z belgijskiej czekolady

MAKOWIEC CZEKOLADOWY  ø 26 cm ............................................................................................................. 90 zł
Makowiec z dużą ilością orzechów i skórki pomarańczowej, z prawdziwą belgijską czekoladą, dekorowany polewą 

czekoladową i migdałami

TARTA BOUNTY ø 31 cm  ...................................................................................................................................90 zł
Tarta na ciasteczkowym, czekoladowym spodzie z pysznym kokosowym nadzieniem i polewą 

z mlecznej belgijskiej czekolady

TARTA AMARETTO ø 31 cm   .............................................................................................................................90 zł
Tarta na kruchym, piernikowym spodzie, przełożona powidłami śliwkowymi z nadzieniem z gorzkiej belgijskiej 

czekolady z dodatkiem rozgrzewającego amaretto

TARTA ZURAWINOWA ø 31 cm  ........................................................................................................................ 95 zł
Tarta na ciasteczkowym, kokosowym spodzie z konfi turą żurawinową własnej produkcji i kremem kokosowym

Kawa ziarnista z Polskiej Palarni kawy 550g ................................................................................................ 55 zł
Kawa jednorodnego pochodzenia. Kawa łącząca w sobie owocową słodycz, nuty czekolady i orzeszków ziemnych.

Coś na słodko...
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