
 

Zamówienia można składać telefonicznie  602 669 375; e-mail:marketing@hotelclassic.pl  

Zapytania o organizację spotkań wigilijnych dla grup w restauracji lub catering z dowozem 

na miejsce -  proszę kierować na: marketing@hotelclassic.pl 
 

    OFERTA WIGILIJNA 2020 

 

CENNIK 

ZUPY

•    Barszcz wigilijny z uszkami 300ml 13,00 zł

•    Barszcz biały z grzybami 300ml 10,00 zł

•    Zupa grzybowa z łazankami 300ml 15,00 zł

DANIA WIGILIJNE

•    Pierogi ruskie 1,50 zł

•    Pierogi z kapustą i grzybami 1,50 zł

•    Sandacz w cieście 100g 25,00 zł

•    Karp smażony w panierce 100g 20,00 zł

•    Karp po staropolsku 100g 20,00 zł

•    Dorsz smażony  100g 20,00 zł

•    Filet z łososia z sosem ziołowo-cytrynowym 100g 25,00 zł

•    Łosoś pieczony w migdałach 100g 25,00 zł

•    Łosoś z pieca z masłem smakowym  100g 25,00 zł

•    Gołąbki z kaszą i grzybami lub ryżem i grzybami w sosie 2szt. 16,00 zł

•    Kapusta z grochem 100g 10,00 zł

•    Borowiki w cieście francuskim (rożki ) 7,00 zł

•    Łazanki z makiem, bakaliami i miodem 200g 15,00 zł

•    Kutia 100g 10,00 zł

•    Jabłka pieczone w cieście francuskim 15,00 zł

•    Babeczki nadziewane masą makową z bakaliami 10,00 zł

•    Uszka z grzybów  - 1 szt ( ok. 14 szt/100g ) 0,50 zł

ZIMNY BUFET

•    Dorsz faszerowany 1szt. ok. 2,5kg  ( dekoracja - owoce morza 100 zł ) 250,00 zł

•    Łosoś faszerowany 1szt. ok. 2,5kg ( dekoracja owoce morza - 100 zł ) 350,00 zł

•    Troć faszerowana 1szt. ok. 2,5kg (dekoracja owoce morza -100 zł ) 300,00 zł

•    Łosoś norweski w galarecie 100g 20,00 zł

•    Róża z łososia w galarecie 100g 20,00 zł

•    Karp po żydowsku 100g 12,00 zł

•    Galaretka z dorsza ( szt ) 6,00 zł

•    Galaretka z łososia (szt) 8,00 zł

•    Galaretka drobiowa (szt) 6,00 zł

•    Tymbalijka wołowa (szt) 10,00 zł

•    Śledź w czerwonych buraczkach 100g 12,00 zł

•    Śledź po kaszubsku 100g 12,00 zł

•    Śledź w śmietanie z jabłkiem 100g 12,00 zł

•    Śledź po węgiersku  100g 12,00 zł

•    Matias original  100g 15,00 zł

•    Sałatka śledziowa, jarzynowa, pieczarkowa 100g 8,00 zł

•    Pasztet grzybowo- orzechowy 100g 10,00 zł

•    Kompot z suszu 300ml 4,00 zł


