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Świąteczne Spotkanie Wigilijne
Szanowni Państwo,
Czas świąteczny to szczególny okres dla Nas wszystkich.
To doskonały moment aby zorganizować wyjątkowe
spotkanie dla swoich współpracowników oraz przyjaciół.
Proponujemy świąteczne spotkanie w naszej restauracja
Stary Młyn bądź w siedzibie Państwa ﬁrmy.

Oferujemy:
•
•
•
•
•
•

salę na wyłączność bez dodatkowych opłat
świąteczną dekorację stołu
menu dopasowane do Państwa potrzeb
spokojną świąteczną atmosferę
opłatek dla gości w cenie
możliwość własnych alkoholi bez dodatkowych opłat

Menu do własnego skomponowania:
Przystawki (10 zł):
• Śledzie z bakaliami
• Tatar ze śledzia z ogórkiem podany na toście
• Ryba po grecku z morelami
• Carpaccio z buraka z parmezanem podawane na ruccoli
Do przystawki podajemy świeże pieczywo z masełkiem.

Zupa (10 zł):
•
•
•

Barszcz podawany z pasztecikiem
Zupa pieczarkowa z ziemniaczkami i marchewką
Żurek wigilijny

Drugie danie wydawane na talerzu dla każdego (30 zł):
•
•
•
•

Polędwiczki wieprzowe/Sznycel z Indyka saute podawany z sosem grzybowym, puree ziemniaczane i buraczki
Tradycyjny karp smażony na maśle, doprawiony czosnkiem z ziemniaczkami i kapustą zasmażaną
Smażony łosoś na porach w śmietanie podawany z ziemniaczkami
Tradycyjny schab ze śliwką, puree ziemniaczane, czerwona kapusta podawana na ciepło

Danie główne podawane na paterach 39 zł (1,5 kawałka/os, 3 rodzaje do wyboru):
•
•
•
•
•
•

Polędwiczki wieprzowe w sosie grzybowym
Tradycyjny karp smażony na maśle, doprawiony czosnkiem
Smażony łosoś na porach w śmietanie
Tradycyjny schab ze śliwką
Indyka panierowany w migdałach
Kaczka zapiekana z bakaliami

Dodatki:
•
•
•
•

Ziemniaki puree lub gotowane z koperkiem
Kapusta wigilijna
Pierogi domowe
Świąteczny Bigos z suszonymi śliwkami i żurawiną

Deser (16 zł) - kawa i herbata podawana w eleganckich dzbankach oraz do wyboru:
• Jabłecznik naszego wyrobu według tradycyjnego przepisu z gałką lodów
• Makowiec i sernik świąteczny podawany na paterach (1,5 kawałka/os)
• Kawałek tortu orzechowego dla każdego

Zapraszamy!
www.starymlyn.net.pl

