
Indyk w sosie żurawinowym, Puree

ziemniaczane, Tradycyjna surówka

Filet z karpia w sosie piernikowo- śliwkowym,

ziemniaki, kapusta zasmażana

Filet z łososia w sosie imbirowym, Puree z

batatów, bukiet sałat

Tagliatelle z kurkami, sosem śmietanowym i

parmezanem

Schab pieczony faszerowany śliwkami, kokardki,

sałatka z selera z orzechami 

Pstrąg pieczony, łazanki wigilijne, kapusta

świąteczna

 

MENU WIGILIJNE PEŁNE RADOŚCI

UCZTA ŚWIĄTECZNA
PRZYSTAWKA/ ZUPA

Barszcz czerwony z uszkami lub pasztecikiem

Sałatka cezar

Zupa grzybowa z łazankami i tymiankiem

DANIE GŁÓWNE

DESERY
Ciasto orzechowe 

Piernik świąteczny z czekoladą

Sernik tradycyjny z sosem malinowym

Mus makowy z rumem suszoną morelą i śliwkami

CENA ZA ZESTAW 100ZŁ

NAPOJE
Kawa, herbata, Woda mineralna, Kompot z suszek

DODATKOWO PROPONUJEMY: ZIMNĄ PŁYTE, II CIEPŁE DANIE, WINA GRZANE I TRADYCYJNE

WWW.HOTELGALICJA.PL

HOTEL GALICJA ***+
32-020 WIELICZKA, UL. DEMBOWSKIEGO 20

OFFICE@HOTELGALICJA.PL, TEL. 506067779, 122914040
 

PROSIMY O WYBÓR 1 POZYCJI W KAŻDEJ KATEGORII.



Półmiski wędlin i mięs pieczonych 

Półmiski serów z dodatkami 

Śledzie w śmietanie z jabłkiem 

Tradycyjna sałatka jarzynowa 

Marynowane warzywa 

Sos tatarski/ Pieczywo, masło 

Słodkości Ciasta świąteczne (dwa rodzaje do

wyboru) 

BUFET A 

Cena 55 zł brutto /os

Półmiski wędlin i mięs pieczonych 

Półmiski serów z dodatkami 

Śledź w śmietanie z jabłkiem 

Pasztet z żurawiną 

Sałatka z kurczakiem i chrupiącymi warzywami

 Marynowane warzywa 

Sos tatarski /Pieczywo, masło 

Ciasta świąteczne (dwa rodzaje do wyboru)

BUFET B 

 Dania gorące 

Mix pierogów(ruskie, z kapustą i grzybami) 

Cena 80 zł brutto /os

Półmiski wędlin i mięs pieczonych 

Półmiski serów z dodatkami 

Pasztet z żurawinową 

Sałatka z kurczakiem i chrupiącymi warzywami

 Marynowane warzywa 

Sałatka z kozim serem i pieczonym burakiem 

Ryba po grecku 

Galareta z sandacza 

Grillowany indyk z żurawiną na kruchej babeczce 

Tortilla z wędzonym łososiem, twarożkiem i

szczypiorkiem 

 Trufle serowe w migdałach

Sosy: cumberland, chrzanowy, tatarski 

Ciasta świąteczne (dwa rodzaje do wyboru) 

BUFET C 

 

Dania gorące 

Barszcz czerwony z krokiet z kapustą i grzybami

Cena 115 zł brutto/ os


