
  

 

 

 

 
             

„Jest taki dzień bardzo ciepły choć grudniowy. Dzień zwykły dzień w  którym gasną 

wszystkie spory. Jest taki dzień w którym radość wita wszystkich.                                   

Dzień który już każdy z nas zna od kołyski!” 

Spotkanie wigilijne – to coś osobistego. Symboliczny sposób, żeby okazać szacunek i 

wdzięczność za trud pracy. Zapraszamy do wspólnego spotkania przy blasku świec, żeby 

życzyć sobie jeszcze większych sukcesów w kolejnym roku. 

Nasza oferta skierowana jest do Wszystkich, którzy chcieliby w wyjątkowy sposób 

podziękować współpracownikom, kontrahentom oraz kluczowym klientom za miniony rok. 

Ciepły wystrój, świąteczne menu, płonący kominek, blask choinki sprawią, że poczują 

Państwo magię świąt. 

Do menu wigilijnego podchodzimy ze szczególną finezją i zaangażowaniem, łącząc tradycję 

z dobrym smakiem. 

 
       

     Zupa grzybowa z łazankami 

Pierogi z kapustą i grzybami 

Karp smażony w złocistej panierce 

Śledź w sosie śmietanowym z koprem i ogórkiem konserwowym 

Tymbaliki z dorsza podane z grillowaną cytryną 

Sałatka wielowarzywna 

Kompot wigilijny z suszu 

Babka piaskowa w polewie lukrowej 

Kawa, herbata, napoje 

         69pln/os  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Barszcz czysty z uszkami 

Pierogi z kapustą i grzybami 

Pierogi ruskie 

Różowy filet z pstrąga marynowany w pieprzu cytrynowym 

Tartar siekany z matiasa podany na razowcu 

Ryba na farszu greckim 

Rolada szpinakowa z wędzonym łososiem i twarożkiem 

Kompot wigilijny z suszu 

Ciasto makowe z bakaliami 

Kawa, herbata, napoje 

79pln/os 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Zupa rybna z kluseczkami 

Pierogi z soczewicą 

Gołąbki podsmażane z kaszą i kurkami w sosie grzybowym 

Karp smażony w złocistej panierce 

Bigos wigilijny z grzybami i suszoną śliwką 

Ruloniki ze śledzia z łososiem wędzonym podane z siekanym porem w oliwie 

Pstrąg wędzony podany na carpaccio z pomarańczy 

Tymbaliki z sandacza 

Kutia z makiem i bakaliami 

Sałatka wielowarzywna 

Sałatka śledziowa 

Kompot wigilijny z suszu 

Sernik królewski 

Babka cytrynowa w polewie z białej czekolady 

Kawa, herbata, napoje 

94pln/os 

Dla każdego z Państwa możemy dopasować naszą ofertę zarówno                                                                

pod względem cenowym jak i doborem menu. 

                                   Kontakt: a.kurowska@starytartak.com.pl  

tel. 726 222 555 
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