
 



 

 

KOLACJE WIGILIJNE 
 

Propozycja 1 Propozycja 2 

Opłatek wigilijny – na życzenie 
 

Przystawka 
Wykwintny pasztet w cieście francuskim  

z sosem chrzanowo żurawinowym 
Pieczywo, masło 

 
Zupa 

Tradycyjna zupa rybna lub 
Wigilijny barszcz czerwony z uszkami grzybowymi 

 
Danie główne 

Świąteczny karp smażony z pieczarkami 
 

Dodatki 
Ziemniaki smażone 

Łazanki z makiem i bakaliami 
Zapiekane pierogi z kapustą i grzybami 

Zasmażana kapusta kwaszona z podgrzybkami 
 

Napoje – 0,3 l na osobę 
Sok owocowy 
Kawa, herbata 

 
Ciasto świąteczne - 1,5 szt./os 

Wyśmienita strucla makowa 
Aromatyczny piernik w czekoladzie z bakaliami 

Sernik domowy z czekoladą 
Platery ze świeżymi owocami 

Opłatek wigilijny – na życzenie 
 

Przystawka 
Śledź marynowany w oliwie ziołowo-czosnkowej 

podany na carpaccio z jabłek 
Pieczywo, masło 

 

Zupa 
Zupa z grzybów leśnych ze śmietanką i 

kluseczkami z borowików 
 

Danie główne  
(2 mniejsze porcje na jednym talerzu) 
Karp zapiekany z cebulką i pieczarkami 
Pieczony dorsz na szpinaku i suszonymi 

pomidorami 
 

Dodatki 
Ziemniaki pieczone 

Łazanki z makiem i bakaliami 
Zasmażana kapusta kwaszona z podgrzybkami 

 

Napoje – 0,3 l na osobę 
Sok owocowy 
Kawa, herbata 

 

Ciasto świąteczne - 1,5 szt./os 
Wyśmienita strucla makowa 

Aromatyczny piernik w czekoladzie z bakaliami 
Sernik domowy z czekoladą 

Platery ze świeżymi owocami 

80 zł / os 90 zł / os 

 

 

 



 

KOLACJE WIGILIJNE 
 

Propozycja 3 Propozycja 4 

Opłatek wigilijny – na życzenie 
 

Przystawka 
Tatar z łososia z kaparami 

Pieczywo, masło 
 

Zupa 
Tradycyjna zupa rybna lub 

Zupa z grzybów leśnych ze śmietanką  
i kluseczkami z borowików 

 

Danie główne (2 porcje na osobę) 
Pieczony karp z cebulką i rodzynkami 

Łosoś z grilla z  masłem ziołowym 
Schab faszerowany śliwkami 

 

Dodatki 
Ziemniaki z wody z koperkiem 
Łazanki z makiem i bakaliami 

Zapiekane pierogi z kapustą i grzybami 
Warzywa na parze 

Zasmażana kapusta kwaszona  
z podgrzybkami 

 

Napoje – 0,2 l na osobę 
Sok owocowy 

Woda mineralna 
Kawa, herbata 

 

Ciasto świąteczne - 2 szt./os 
Wyśmienita strucla makowa 

Aromatyczny piernik w czekoladzie  
z bakaliami 

Sernik domowy z czekoladą 
Świeże owoce 

Opłatek wigilijny – na życzenie 
 

Przystawka 
Carpaccio z polędwiczki wieprzowej z sosem 

miodowo musztardowym 
Pieczywo, masło 

 

Zupa 
Barszcz czerwony z uszkami grzybowymi lub 

Zupa z grzybów leśnych ze śmietanką  
 

Danie główne (2 porcje na osobę) 
Pieczony sandacz na szpinaku z suszonymi 

pomidorami 
Karp pieczony z grzybami leśnymi 

Indyk faszerowany bakaliami z sosem 
żurawinowym 

 

Dodatki 
Ziemniaki z wody z koperkiem 

Frytki 
Łazanki z makiem i bakaliami 

Pierogi z grzybami 
Warzywa na parze 

Zasmażana kapusta kwaszona z podgrzybkami 
 

Napoje – 0,2 l na osobę 
Sok owocowy, woda mineralna 

Kawa, herbata 
 

Ciasto świąteczne - 2 szt./os 
Wyśmienita strucla makowa 

Aromatyczny piernik w czekoladzie z bakaliami 
Sernik domowy z czekoladą 

Świeże owoce 

100 zł / os 100 zł / os 

 



 

UROCZYSTA KOLACJA ŚWIĄTECZNA 

 

UROCZYSTA KOLACJA SERWOWANA NA PÓŁMISKACH DO STOŁÓW 

Mix 3 przystawek na jednym talerzu 
(szynka parmeńska z melonem, mozarella z pomidorem, vitello tonnato) 

Pieczywo, masło 
 

Zupa 
Zupa z grzybów leśnych ze śmietanką i kluseczkami z borowików  

lub barszcz czerwony z uszkami grzybowymi 
 

Danie główne (2,5 porcje na osobę) 
Polędwiczka wieprzowa w sosie kurkowym 

Rolada ze schabu ze szpinakiem, suszonymi pomidorami i fetą w sosie orzechowym 
Pierś z kurczaka zapieczona z ananasem, mozarellą i żurawiną 

Pstrąg z masłem ziołowym i koperkiem 
Łosoś smażony z pomarańczami 
Pieczona miruna z warzywami 

Do dania głównego podajemy kieliszek półwytrawnego wina czerwonego 
 

Dodatki 
Ziemniaki 

Frytki 
Kluski z makiem 

Warzywa na parze 
Kapusta modra z jabłkami 

Pierogi z kapustą i grzybami 
 

Napoje –  0,3 l na osobę  
Sok owocowy   

Woda mineralna 
Kawa, herbata  

 

Ciasto świąteczne - 2 szt./os 
Wyśmienita strucla makowa 

Aromatyczny piernik w czekoladzie z bakaliami 
Sernik domowy z czekoladą 

Platery ze świeżymi owocami 
 

120 zł / os 



 

OPCJE DODATKOWE DO W/W MENU 
 

BUFET ZAKĄSKOWY 

Zakąski (2 porcje / os) 
Filet pstrąga dekorowany jajkiem przepiórczym 

Karp gotowany na pieczonych pomidorach 
Wachlarz z ryb wędzonych 

Gotowany schab w cieście francuskim 
Terrine  z kurczaka pełna grzybów leśnych 

Kolorowe galarciki drobiowe 
Rolada wieprzowa ze szpinakiem 

Szparagi w szynce 
Grillowane polędwiczki wieprzowe z 

bakłażanem 
Pieczywo, masło 

 
Sałatki (1 porcja / os) 

grecka z fetą 
kurczak w przyprawie gyros 

śledziowa z buraczkami i ogórkiem kiszonym 

Zakąski (2 porcje / os) 
Roladka z karpia z rodzynkami 

Terrine z pstrąga z kurkami 
Mintaj z pomidorami i warzywami 

Indyk w maladze 
Gotowany schab w cieście francuskim 

Szparagi w płatkach szynki 
Karkówka w sosie tatarskim 
Kolorowe galarciki drobiowe 

Śledź w oleju z kaparami i oliwkami 
Tatar z łososia z koperkiem 

Pieczywo, masło 
 

Sałatki (1 porcja / os) 
śledziowa z ziemniakami i kiszonym ogórkiem 

tuńczyk z makaronem 
serowa z winogronami i orzechami 

40 zł / os 

 

 

 

 

ZAKĄSKA CIEPŁA SERWOWANA 
PRZEZ KUCHARZA 

ZAKĄSKA ZIMNA SERWOWANA 
PRZEZ KELNERA 

szynka pieczona w całości ze skórką   
lub karkówka peklowana 

lub indyk pieczony w całości 
warzywa grillowane 

smalec, ogórki kiszone, pieczywo wiejskie 

ryby morskie i słodkowodne dekorowane 
owocami morza serwowane na lustrach 

pieczywo, masło 
 

25 zł / os 40 zł / os 

 

 

 

 



 

 
 

DODATKOWO POLECAMY 

FONTANNA CZEKOLADOWA 
(mała / duża / 2-smakowa) 

1.000,00 - 1.500,00 zł 

FONTANNA SZAMPAŃSKA 1.200,00 zł 

TORT Z LOGO FIRMY  
LUB INNY NA ŻYCZENIE 

50,00 zł / kg 

GRZANE WINO  
z goździkami i pomarańczami 

12,00 / 150ml 

WINO MUSUJĄCE 8,00 zł / 100ml 

 

INFORMACJE DODATKOWE 
 

W każdym wybranym wariancie bezpłatnie oferujemy: 

 świąteczny wystrój z choinką, 

 obsługa kelnerską, 

 obsługa szatniarską, 

 bezpłatny parking,  

 świąteczne nakrycie stołów, 

 zastawę szklaną oraz porcelanową 

 możliwość wykorzystania ekranów i rzutników multimedialnych. 
 
Dodatkowe atrakcje: 
Na życzenie jesteśmy w stanie zaproponować również inne atrakcje i usługi wigilijne jak np.: 

 zakup prezentów i koszy świątecznych, oraz wręczanie ich przez „Św. Mikołaja”, 

 wspólne śpiewanie kolęd lub koncert w wykonaniu zespołu muzycznego lub ludowego 
 

Serdecznie zapraszamy. 
 

Sebastian Grosy  
Tel. +48 570 507 700  
s.grosy@delicjusz.pl 
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