Klub Golfowy Lisia Polana

Spotkania Wigilijne 2018
Już niedługo Wigilia i Boże Narodzenie, czas magiczny, który umili Państwu zapach choinki, wanilii i pomarańczy,
odgłosy łamanego opłatka zwiastującego życzenia prosto z serca, dźwięk kolęd i blask świec.
Z tej okazji Hotel Lisia Polana zaprasza do zapoznania się z ofertą organizacji spotkań dla Państwa Pracowników,
Współpracowników, Klientów i Partnerów Biznesowych.
Czas przedświąteczny to idealny moment, żeby podziękować im za współprace, dokonać podsumowań, przeżyć ten czas
w miłej atmosferze i oderwać się od codziennych obowiązków.
Specjalnie na tę okazję nasz Szef Kuchni przygotuje dla Państwa wykwintne menu. Nasze wieloletnie doświadczenie i
wiedza to gwarancja dobrego smaku i wysokiej jakości potraw pozwoli Państwu spędzić niezapomniane chwile przy
świątecznym stole.
Mamy nadzieję, że nasza oferta przypadnie Państwu do gustu i zechcecie razem z nami spędzić ten czas.
Serdecznie zapraszamy do organizacji spotkań w naszym hotelu położonym z daleka od wielkomiejskiego zgiełku.
Zachęcamy także do skorzystania z noclegu w naszym hotelu połączonego ze świątecznym śniadaniem.
Jeśli jednak planujecie spotkanie w swojej firmie nasza restauracja świadczy usługi cateringu zewnętrznego.
W ofercie przygotowaliśmy dla Państwa:
*
*
*
*
*
*

Elegancką kolację
Świąteczne dekoracje
Świąteczną muzykę
Profesjonalną obsługę
Opłatek
Kieliszek grzanego wina na dobry początek
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Menu
MENU I

MENU II

MENU III

Bufet zimny
Ryba po grecku
Śledzie w sosie tatarskim
Rolada z karpia po żydowsku
Śledzie w śmietanie z
korniszonem i jabłkami
Schab pieczony z nadzieniem
staropolskim
Bufet sałatkowy
Tradycyjna sałatka jarzynowa
Sałatka śledziowa z korniszonem
i buraczkami
Dodatki
Wybór pieczywa, masło
Bufet ciepły
Wigilijny barszcz czerwony z
pasztecikami
Pierogi z kapustą i grzybami
(własnego wyrobu)
Filet dorsza w sosie porowym
Bufet słodki
Ciasto korzenne z orzechami i
jabłkami
Makowiec świąteczny
Sernik z bakaliami
Kompot wigilijny z aromatem
goździków i cynamonu

Bufet zimny
Ryba w sosie greckim
Rolada z karpia po żydowsku
Śledź w śmietanie z korniszonem i
jabłkami
Filet z pstrąga w delikatnym
auszpiku limonkowym
Polędwiczka wieprzowa z
galaretką z żurawiny
Bufet sałatkowy
Tradycyjna sałatka jarzynowa
Sałatka z tuńczykiem
Dodatki
Wybór pieczywa, masło, zimne
sosy
Bufet ciepły
Wigilijna zupa grzybowa z
łazankami
Pierogi z kapustą i grzybami (
własnego wyrobu)
Filet z karpia smażony na maśle z
kapustą świąteczną
Bufet słodki
Ciasto korzenne z orzechami i
jabłkami
Makowiec świąteczny
Sernik z bakaliami
Kompot wigilijny z aromatem
goździków i cynamonu

Bufet zimny
Ryba po grecku
Śledź z cebulką i grzybami
Rolada z karpia po żydowsku
Sandacz z musem chrzanowym
Kaczka na musie jabłkowym z
brusznicą
Bufet sałatkowy
Tradycyjna sałatka jarzynowa
Sałatka śledziowa z buraczkami
Dodatki
Wybór pieczywa, zimne sosy,
masło
Bufet ciepły
Zupa grzybowa z łazankami lub
rybna
Pierogi z kapustą i grzybami(
własnego wyrobu)
Łosoś z warzywami w sosie
maślano - cytrynowym
Filet z karpia w cieście
Bufet słodki
Sernik z bakaliami
Biszkoptowa rolada z jabłkami
Makowiec świąteczny
Kompot wigilijny z aromatem
goździków i cynamonu

cena 70 zł netto / os

cena 80 zł netto / os

cena 90 zł netto / os
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KONTAKT:
Pomocnia 9
05-180 Pomiechówek
22 794-32-05
512-837-955
catering@lisiapolana.pl

