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PROPOZYCJA 1 

PRZEKĄSKI ZIMNE
Marynowany śledź w oleju lnianym
z drobno siekaną cebulką i z roszponką
Wybór mięs pieczystych z chrzanem
Ryba po grecku 
Domowy pasztet z piklami 

SAŁATKI
Tradycyjna sałatka jarzynowa
Sałatka śledziowa z ziemniakami i dymką

DODATKI
Marynaty i pikle
Świeże pieczywo

DESERY
Makowiec
Sernik
Ciasto drożdżowe z kruszonką

NAPOJE
(bez ograniczeń)
Kawa, herbata 
Kompot z suszu

50,00 zł netto/osobę*

PROPOZYCJA 2

PRZEKĄSKI ZIMNE
Marynowany śledź w oleju lnianym
z drobno siekaną cebulką i z roszponką
Wybór mięs pieczystych z chrzanem
Ryba po grecku 
Domowy pasztet z piklami 

SAŁATKI
Tradycyjna sałatka jarzynowa
Sałatka śledziowa z ziemniakami i dymką

DODATKI
Marynaty i pikle
Świeże pieczywo

DANIA CIEPŁE
Barszcz wigilijny
Pierogi z kapustą i grzybami

DESERY
Makowiec
Sernik
Ciasto drożdżowe z kruszonką

NAPOJE
(bez ograniczeń)
Kawa, herbata 
Kompot z suszu

70,00 zł netto/osobę*

* Cena zawiera obsługę              
kelnerską. Czas trwania 2-3h.



PROPOZYCJA 3

PRZEKĄSKI ZIMNE
Marynowany śledź w oleju lnianym
z drobno siekaną cebulką i z roszponką
Wybór mięs pieczystych z chrzanem
Ryba po grecku 
Domowy pasztet z piklami 

SAŁATKI
Tradycyjna sałatka jarzynowa
Sałatka śledziowa z ziemniakami i dymką

DODATKI
Marynaty i pikle
Świeże pieczywo

DANIA CIEPŁE
Barszcz wigilijny
Pierogi z kapustą i grzybami
Karp smażony 
Indyk w sosie grzybowym
Kapusta świąteczna z grzybami
Ziemniaki pieczone

DESERY
Makowiec
Sernik
Ciasto drożdżowe z kruszonką

NAPOJE 
(bez ograniczeń)
Kawa, herbata 
Kompot z suszu
Soki owocowe, woda mineralna

90,00 zł netto/osobę*

PROPOZYCJA 4 

PRZEKĄSKI ZIMNE
Marynowany śledź w oleju lnianym z drobno siekaną 
cebulką i z roszponką
Wybór mięs pieczystych z chrzanem
Ryba po grecku 
Domowy pasztet z piklami 
Quiche z jarmużem, gruszką i serem pleśniowym

SAŁATKI
Tradycyjna sałatka jarzynowa
Sałatka śledziowa z ziemniakami i dymką
Sałatka z kozim serem i marynowanymi kurkami

DODATKI
Marynaty i pikle
Świeże pieczywo

DANIA CIEPŁE
Barszcz wigilijny
Krem z borowików
Pierogi z kapustą i grzybami
Sandacz w sosie rakowym
Udko z kaczki pieczone w sosie winno żurawinowym
Eskalopki wieprzowe w sosie grzybowym
Kapusta świąteczna z grzybami
Ziemniaki pieczone
Buraki w balsamico

DESERY
Kutia
Makowiec
Jabłecznik
Sernik
Ciasto drożdżowe z kruszonką

NAPOJE 
(bez ograniczeń)
Kawa, herbata 
Kompot z suszu
Soki owocowe, woda mineralna

110,00 zł netto/osobę*
* Cena zawiera obsługę 
kelnerską. Czas trwania 2-3h.



Zapraszamy do kontaktu:
Tel.: 669 099 810, 609 129 582, 502 160 660

Email: catering@wars.pl


