
Restauracja Wenecja

Przedświąteczny czas to doskonała chwila na spotkanie poza firmą, gdy w wyjątkowym nastroju możemy 
poznać się bliżej z Pracownikami lub Klientami, złożyć sobie życzenia, wspólnie zasiąść przy wigilijnym stole.
Atmosfera naszej restauracji, wieloletnie doświadczenie w organizacji tego 

wigilijne, miła obsługa dostarczy Państwu niezapomnianych wrażeń, które pozwolą zintegrować
 pracowników

 
 

Poniżej proponujemy przykładowe zestawy na przyjęcie wigilijne:

 

44
tel. 32 435 27 43  tel. kom. 

www.restauracjawenecja.p

ZESTAW I – 44 zł./ 1 os. 
Krem z grzybów leśnych z grzankami 
Karp w panierce 200 g/1os 
Ziemniaki 
Sałatka z kapusty kwaszonej z grzybami 
Kawa lub herbata 
Ciastko orzechowe 

ZESTAW II –56 zł./ 1 os. 
Krem z grzybów leśnych z grzankami 
Karp saute 200g 
Gładzica panierowana 100g/1os. 
Ziemniaki 
Sałatka z kapusty kwaszonej z grzybami 
Kawa lub herbata 
Ciastko śliwkowe 

ZESTAW III – 70 zł./ 1 os. 
Krem z grzybów leśnych z grzankami 
Karp saute 200 g/1os 
Pierogi z kapustą i grzybami po 3 szt./1 os  
Sandacz z masłem czosnkowym 100g/1os 
Ziemniaki puree 
Ziemniaki smażone 
Sałatka z kapusty kwaszonej z grzybami 
Kawa lub herbata 
Ciastko świąteczne- różne 1kaw/1 os. 
Kruche ciasteczka - różne 

ZESTAW IV – 73 zł./ 1 os. 
Śledź w sosie musztardowym,  gorące bułeczki, masło
Krem z grzybów leśnych z grzankami 
Karp saute 200 g/1os 
Sandacz w sosie śmietankowo - koperkowym
Ziemniaki puree, ziemniaki smażone 
Sałatka z kapusty kwaszonej z grzybami 
Warzywa z wody 
Kawa lub herbata 
Ciastka świąteczne- różne gatunki 1,5 kaw/ 1 os.
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Przedświąteczny czas to doskonała chwila na spotkanie poza firmą, gdy w wyjątkowym nastroju możemy 

z Pracownikami lub Klientami, złożyć sobie życzenia, wspólnie zasiąść przy wigilijnym stole.
Atmosfera naszej restauracji, wieloletnie doświadczenie w organizacji tego typu imprez, tradycyjne potrawy 

wigilijne, miła obsługa dostarczy Państwu niezapomnianych wrażeń, które pozwolą zintegrować
pracowników lub zacieśnić współpracę z Klientami. 

żej proponujemy przykładowe zestawy na przyjęcie wigilijne:
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Serdecznie zapraszamy. 

   ZESTAW V – 
Śledź wędzony na grzance  
Krem z grzybów leśnych z grzankami
Gładzica z salsą pomidorową i mozzarellą 100g/1os
Łosoś 100g/1os 
Sandacz z masłem czosnkowym 100g/1os.
Ziemniaki smażone 
Sałatka z kapusty kwaszonej z grzybami 
Kawa lub herbata 
Ciastka świąteczne 1kaw/1os. 
Kruche ciasteczka 

 ZESTAW VI –
Śledź po żydowsku,  gorące bułeczki, masło 
Gładzica na sałatce z pora zapiekana moz
Sandacz z masłem czosnkowym 100g/1os
Łosoś 100 g/1os, pierogi z kapustą i grzybami po 3
Ziemniaki smażone, bombki paryskie
Sałatka z kapusty kwaszonej z grzybami
Surówka z kapusty białej z chrzanem
Kawa lub herbata 
Ciastka świąteczne- różne gatunki 1,5 kaw/ 1 os.
Kruche ciasteczka 

 ZESTAW VII –
Śledź po japońsku, gorące bułec
Krem z grzybów leśnych z grzankami
Sandacz w sosie szpinakowym 100 g
Dorsz 100g/1os,  pstrąg 150g/1os.
Pierogi z kapustą i grzybami po 3
Ziemniaki puree, ziemniaki smażone
Sałatka z kapusty kwaszonej z grzybami
Warzywa z wody 
Kawa lub herbata 
Ciastka świąteczne 1,5 szt./ 1os. 
Kruche ciasteczka 

 ZESTAW VIII 
gorące bułeczki, masło 

koperkowym 100g/1os 

różne gatunki 1,5 kaw/ 1 os. 

Śledź z czerwoną cebulą w oleju
Barszcz z uszkami 
Pierogi z kapustą i grzybami po 3 
Karp saute 100 g, sandacz z masłem czosnkowym 100 g
Dorada z pieca z warzywami 0,5 szt. /1os
Ziemniaki puree, bombki paryskie
Sałatka z kapusty kwaszonej z grzybami
Warzywa z wody 
Kawa lub herbata 
Ciastka świąteczne- różne gatunki 1kaw./
Moczka, kruche ciasteczka 
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Przedświąteczny czas to doskonała chwila na spotkanie poza firmą, gdy w wyjątkowym nastroju możemy   
z Pracownikami lub Klientami, złożyć sobie życzenia, wspólnie zasiąść przy wigilijnym stole.  
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żej proponujemy przykładowe zestawy na przyjęcie wigilijne:   
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 85 zł./ 1 os. 

Krem z grzybów leśnych z grzankami 
Gładzica z salsą pomidorową i mozzarellą 100g/1os 

Sandacz z masłem czosnkowym 100g/1os. 

Sałatka z kapusty kwaszonej z grzybami  

– 88zł./ 1 os. 
gorące bułeczki, masło  

Gładzica na sałatce z pora zapiekana mozzarellą100g/1os 
andacz z masłem czosnkowym 100g/1os 

, pierogi z kapustą i grzybami po 3/1os 
Ziemniaki smażone, bombki paryskie 

z grzybami 
Surówka z kapusty białej z chrzanem 

różne gatunki 1,5 kaw/ 1 os. 

– 92 zł./ 1 os. 
Śledź po japońsku, gorące bułeczki, masło 
Krem z grzybów leśnych z grzankami  

100 g /1os 
100g/1os,  pstrąg 150g/1os.  

erogi z kapustą i grzybami po 3 szt./1 os. 
, ziemniaki smażone 

Sałatka z kapusty kwaszonej z grzybami 

Ciastka świąteczne 1,5 szt./ 1os.  

 – 99 zł./ 1 os. 
Śledź z czerwoną cebulą w oleju, gorące bułeczki, masło 

ierogi z kapustą i grzybami po 3 szt./1 os. 
0 g, sandacz z masłem czosnkowym 100 g 

Dorada z pieca z warzywami 0,5 szt. /1os 
, bombki paryskie 

Sałatka z kapusty kwaszonej z grzybami 

różne gatunki 1kaw./ 1 os. 


