Spotkania Świąteczne i Wigilijne
w Hotelu Polanica Resort & Spa

W tym magicznym czasie Świąt Bożego Narodzenia
nasz Hotel pragnie zaproponować Państwu
organizację spotkania firmowego wieńczącego rok
w spokojnej i świątecznej atmosferze.

Tradycyjne potrawy oraz starannie dobrany wystrój
sprawią, że spotkanie firmowe nabierze
magicznego klimatu...

Specjalna oferta Wieczerzy Wigilijnej obejmuje:
Uroczystą kolację w świątecznej atmosferze
Wigilijne menu - dania serwowane na półmiskach
oraz zimne przekąski
Świąteczny wystrój
Melodie kolęd w tle
Aromatyczny grzaniec na powitanie Gości

Proponujemy trzy warianty menu:
65 PLN, 75 PLN, 99 PLN

Każde spotkanie wigilijne może zostać wzbogacone
o dodatkowe atrakcje na życzenie:
- koncert kolęd
- świąteczne upominki

Menu wigilijne
Zupa
(serwowana w wazach - jedna do wyboru)

Wigilijna zupa grzybowa
Barszcz czerwony z pasztecikiem

Dania Główne
(serwowane na półmiskach)

Pieczone dzwonki z karpia w chrzanowej marynacie
Pierogi z kapustą i grzybami
Filet z dorsza w sosie cytrynowym
Kulebiak z kapusta i grzybami
Kapusta z grochem

Świąteczne słodkości
(na osobnym bufecie)

Makowiec
Sernik
Śląskie makiełki
Kompot z suszu
Kawa, herbata

65 PLN/osoba
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Menu wigilijne
Zupa
(serwowana w wazach - jedna do wyboru)

Wigilijna zupa grzybowa
Barszcz czerwony z pasztecikiem
Zupa rybna z łososiem

Dania Główne
(serwowane na półmiskach)

Pieczone dzwonki z karpia w chrzanowej marynacie
Pierogi z kapustą i grzybami
Filet z dorsza w sosie cytrynowym
Tuszka Pstrąga soute, kulebiak z kapusta i grzybami
Kapusta z grochem, bigos z wędzonymi śliwkami

Zimne przekąski
(serwowane na półmiskach)

Tatar z łososia z tradycyjnymi dodatkami
Gravlax z pstrąga kłodzkiego na chrupiących sałatach
Śledzie w trzech odsłonach, Ryba po grecku
Tradycyjna sałatka jarzynowa
Mięsa pieczyste z hotelowej manufaktury
Pasztet z sosem z żurawiny
Wędliny z hotelowej manufaktury
Sery podpuszczkowe, pieczywo, masło

Świąteczne słodkości
(na osobnym bufecie)

Makowiec, sernik, śląskie makiełki
Kompot z suszu, kawa, herbata

95 PLN/osoba
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Menu wigilijne
Zupa
(serwowana w wazach - jedna do wyboru)

Wigilijna zupa grzybowa
Barszcz czerwony z pasztecikiem

Dania Główne
(serwowane na półmiskach)

Pieczone dzwonki z karpia w chrzanowej marynacie
Bigos z wędzonymi śliwkami
Pierogi z kapustą i grzybami
Filet z dorsza w sosie cytrynowym
Kulebiak z kapusta i grzybami
Kapusta z grochem

Zimne przekąski
(serwowane na półmiskach)

Śledzie w trzech odsłonach
Ryba po grecku
Tradycyjna sałatka jarzynowa
Mięsa pieczyste z hotelowej manufaktury
Pasztet z sosem z żurawiny, pieczywo, masło

Świąteczne słodkości
(na osobnym bufecie)

Makowiec, sernik
Śląskie makiełki
Kompot z suszu
Kawa, herbata

75 PLN/osoba
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