
 

                               

              

Oferta spotkania wigilijnego dla firm 

 

Święta Bożego Narodzenia stwarzają wyjątkową okazję nie tylko 

 do spotkań rodzinnych, ale również firmowych.  

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. 

Przygotowaliśmy dla Państwa sześć propozycji menu, z potrawami postnymi  

oraz mięsnymi aby każdy znalazł coś dla siebie. 

Jeżeli nie znaleźliście Państwo w naszej ofercie tego czego szukacie zapraszamy  

do indywidualnego kontaktu z recepcją, a dołożymy wszelkich starań  

i przygotujemy ofertę indywidualną.   

 

 

 

-------------------------------------------------------------- 

               Kontakt: 
Tel. 29 71 -76 – 215 

e-mail: recepcja@bobrowydwor.pl 
 

 



 
 

Zestawy postne 
 

Zestaw I 
 

Dania gorące: 
 

Barszczyk z uszkami 
Karp smażony z migdałami podany 

 z puree ziemniaczanym, i duszonymi 
warzywami 

 Kapusta wigilijna 
 

Przekąski zimne: 
 

Ryba po grecku 
Sałatka śledziowa pod pierzynką 

Sałatka jarzynowa 
Pieczywo i masło 

 
Bufet słodki: 

 
Wybór domowych ciast:  

szarlotka, sernik, makowiec, piernik 
 

Napoje: 
 

Tradycyjny kompot z suszu 
Soki owocowe podawane w dzbankach 
Woda niegazowana z cytryną podana w 

dzbankach 
Kawa i herbata 

 
 
 

Cena 70 zł/osoba 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Zestawy mięsne 

 

Zestaw I 
 

Dania gorące: 
 

Krem pomidorowy z grzankami ziołowymi 
Pierś z kurczaka w sosie szpinakowo-serowym, 
serwowana z puree ziemniaczanym i surówką 

 Kapusta wigilijna 
 

Przekąski zimne: 
 

Deska wędlin i mięs pieczonych 
Tymbaliki z kurczaka 

Sałatka grecka 
Pieczywo i masło 

 
Bufet słodki: 

 
Wybór domowych ciast: 

szarlotka, sernik, makowiec, piernik 
 

Napoje: 
 

Tradycyjny kompot z suszu 
Soki owocowe podawane w dzbankach 
Woda niegazowana z cytryną podana w 

dzbankach 
Kawa i herbata 

 
 
 
 

Cena 70zł/osoba 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
Zestaw II 

 
Dania gorące: 

 
Barszczyk czerwony z uszkami 

Karp smażony serwowany z ziemniakami 
z wody i surówką 

II danie serwowane na półmiskach:  
Kapusta wigilijna 

Pierożki z kapustą i grzybami 
 

Przekąski zimne: 
 

Ryba po grecku 
Wariacje ze śledzia bałtyckiego 
Sałatka nicejska z tuńczykiem 

Tymbaliki z wędzonego pstrąga 
Pieczywo i masło 

 
Bufet słodki: 

 
Wybór domowych ciast: 

szarlotka, sernik, makowiec, piernik 
 

Napoje: 
 

Tradycyjny kompot z suszu 
Soki owocowe podawane w dzbankach 

Woda niegazowana podana w dzbankach 
z cytryną 

Kawa i herbata 
 
 
 

Cena 95 zł/osoba 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Zestaw II 

 
Dania gorące: 

 
Zupa krem z jarzyn podana z chipsami z boczku 

Polędwiczka wieprzowa w sosie pieprzowym 
II danie serwowane na półmiskach: 

Kapusta wigilijna 
 Pierożki z kapustą i grzybami 

 
 

Przekąski zimne: 
 

Talerz mięs pieczonych 
Roladki drobiowe z pieczarkami 
Wariacje ze śledzia bałtyckiego 

Ryba po grecku 
Pieczywo i masło 

 
Bufet słodki: 

 
Wybór domowych ciast: 

szarlotka, sernik, makowiec, piernik 
 

Napoje: 
 

Tradycyjny kompot z suszu 
Soki owocowe podawane w dzbankach 

Woda niegazowana podana w dzbankach z 
cytryną 

Kawa i herbata 
 
 
 

Cena 95 zł/osoba 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
Zestaw III 

 
         na dobry początek proponujemy  

kieliszek nalewki 
 

Dania gorące: 
Zupa grzybowa z łazankami 

Filet łososia (lub sandacza) w sosie   
          koperkowym, podany z puree 

                ziemniaczanym i pieczonymi 
warzywami  

              II danie serwowane na półmiskach: 
Kapusta wigilijna 

Pierożki z kapustą i grzybami 
 

Przekąski zimne: 
Tymbaliki rybne 
Ryba w galarecie 

Sałatka z tuńczyka 
Rolada z pstrąga 

Wybór śledzi z sosem: musztardowym i 
szczypiorkowym 
Pieczywo i masło 

 
Bufet słodki: 

Kutia 
Wybór tradycyjnych domowych ciast: 
szarlotka, sernik, makowiec, piernik 

 
Napoje: 

Tradycyjny kompot z suszu 
Soki owocowe podawane w 

dzbankach 
Woda niegazowana podana w dzbankach 

z cytryną 
Kawa i herbata 

 
 

               Cena 115zł/osoba 
 
  

 

 
 

 
 

Zestaw III 
 

na dobry początek proponujemy 
 kieliszek nalewki 

 
Dania gorące: 

Zupa flaki z boczniaka 
Polędwiczka wieprzowa w sosie z 
 suszonych pomidorów, pieczone 

 ziemniakami i surówką 
 

 Kieszeń drobiowa nadziewana serem i 
pieczarkami serwowana z opiekanymi 

kopytkami i surówką 
 

Przekąski zimne: 
Talerz wędlin i mięs pieczonych 

Ryba po grecku 
Tymbaliki rybne 

Roladki drobiowe nadziewane grzybami 
Sałatka jarzynowa 
Pieczywo i masło 

 
 

Bufet słodki: 
Kutia 

Wybór tradycyjnych  domowych ciast: 
szarlotka, sernik, makowiec, piernik 

 
Napoje: 

Tradycyjny kompot z suszu 
Soki owocowe podawane w dzbankach 

Woda niegazowana podana w dzbankach z 
cytryną  

Kawa i herbata 
 
 

             
                            Cena 115zł/osoba 

 
 


