
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENU WIGILIJNE 

z tradycyjnymi potrawami świątecznymi, gdzie unosi się 
zapach kompotu z suszu a dźwięki kolęd dodają uroku 

rodzinnym chwilom 

 

  23.12.2021 (czwartek) 
starter: 

krem z pieczonych pomidorów/słodka śmietana/zioła/oliwa z jarmużu 
sałatka z pieczonym pstrągiem/sałaty/marynowana marchew/kiszone pomidory 

 
danie główne: 

panierowany schab z kością/kapusta zasmażana/ziemniaki pieczone z tymiankiem 
risotto z grzybami/ser emilgrana/oliwa z jarmużu 

 
deser: 

lody z gorącymi owocami leśnymi 
dekonstrukcja sernika/owoce/kruszonka/kwaśna śmietana 

 
słodki bufet świąteczny: 

rolada makowa 
królewiec 

miodownik 
sernik domowy 
tarta jabłkowa 

mini tarty z kremem z kiszonych cytryn 
owoce 

 
 



  24.12.2021 WIGILIA (piątek) 
lunch Wigilijny:  

krem z pieczonych warzyw korzennych/mleko kokosowe/grzanki z niesolonego chleba 
dla dzieci zupa pomidorowa z ryżem 

filet z dorsza/chrupiące sałaty/grillowane ziemniaki 
spaghetti napoli/ser emilgrana 

Kolacja Wigilijna:  
barszcz czerwony na zakwasie z uszkami 

karp smażony z pieczonymi warzywami korzennymi 
steak z łososia z crunchem z suszonych pomidorów i sera emilgrana 

pierogi z kapustą i grzybami  
pierogi z kaszą bulgur i suszonymi grzybami 

tradycyjna kapusta z grochem 
tradycyjna sałatka jarzynowa 

śledź w śmietanie z suszonymi jabłkami i rodzynkami 
śledź po kaszubsku 

ryba po grecku 
karp po żydowsku  

ziemniaki z ogniska z gzikiem 
kompot z suszu 

ciasta domowe/lustro z owocami 

  25.12.2021 BOŻE NARODZENIE (sobota) 
menu grillowe: 

żurek z białą kiełbasą 
zupa grzybowa z lanymi kluskami 

karkówka w czosnkowej marynacie 
kiełbasa 

kaszanka z cebulą i kiszoną kapustą 
filet z kurczaka w marynacie z curry i maślanki 

ziemniaki z gzikiem 
pieczone warzywa korzenne/twaróg wędzony  

pstrąg ze Staniszowa pieczony z masłem czosnkowym 
sałatka z pieczonych buraków 

sałatka z sezonowymi warzywami 
smalec, ogórki kiszone 

ciasta świąteczne 3 rodzaje 

  26.12.2021 Św. SZCZEPANA (niedziela) uroczysta obiadokolacja 
przystawka: 

pate z wątróbki drobiowej/grzanka z naszego chleba/majonez ze szczypioru/konfitura z czerwonej cebuli 

starter: 
sałatka z buraków/ser kozi/pieczony jarmuż/zioła/oliwa z jarmużu 

krem z białych warzyw/popcorn z kaszy gryczanej/zioła/oliwa 

danie główne: 
stek z łososia/crunch z suszonych pomidorów i sera emilgrana/palone białe warzywa/sos maślany  

Confitowane udo z kaczki/kapusta modra/ziemniaki pieczone/kaczy juss 

deser: 
kokosowy creme brulle 

biszkopt/krem mascarpone/malina 


