
 

Szanowni Państwo,

wyjątkowe wydarzenie wymaga wyjątkowej oprawy i dobrego jedzenia. Specjalnie dla Państwa z 
okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia przygotowaliśmy propozycję pełną pysznych 
specjałów.

Z pasją i miłością do dobrej kuchni codziennie przygotowujemy posiłki, które świeże 
dostarczamy naszym Klientom. Na Święta dodatkowo postaramy się zamknąć w naszych 
daniach odrobinę wyjątkowego, uroczystego klimatu.

Poniżej nasza propozycja menu, w czterech przedziałach cenowych.

Każda z naszych propozycji zakłada podanie w formie szwedzkiego stołu. Oczywiście potrawy 
przyrządzane na ciepło będą serwowane w podgrzewaczach.



Propozycje menu wigilijnego

Zestaw 60zł / os

Zimne zakąski
Śledź wiejski w marynacie na bazie przypraw korzeniowych podany na połówkach pieczonych w mundurkach 
ziemniaków 
Śledź pod pierzynką – z jabłkami, cebulką i śmietaną
Śledź po żydowsku – na słodko
Mini kulebiaczki faszerowane łososiem i szpinakiem
Tradycyjna sałatka jarzynowa
Marynowane gruszki i pieczarki
Sosy: jogurtowy z pieczonym czosnkiem i koperkiem, majonezowy z dodatkiem ostrej musztardy, konfitura 
żurawinowa/borówkowa z dodatkiem chrzanu
Masło
Pieczywo jasne i razowe – oczywiście na naturalnym zakwasie

Na ciepło
Barszczyk czerwony, postny
Pierogi z kapustą i grzybami – podsmażane lub nie, zależnie od życzenia (4 szt/os)

Na deser
Sernik musem morelowym
Makowiec

Napoje zimne
Woda
Kompot z suszu
Napój na bazie soku z cytrusów, z żurawiną, miętą, słodzony miodem 



Zestaw 70zł / os

Zimne zakąski
Śledź wiejski w marynacie na bazie przypraw korzeniowych podany na połówkach pieczonych w mundurkach 
ziemniaków 
Śledź pod pierzynką – z jabłkami, cebulką i śmietaną
Śledź po żydowsku – na słodko
Mini kulebiaczki faszerowane łososiem i szpinakiem
Pasztet świąteczny
Ryba po grecku
Sałatka z pieczonych buraków, z pokruszonym wiejskim twarogiem, rukolą, żurawiną,  i sosem vinaigrette
Tradycyjna sałatka jarzynowa
Marynowane gruszki i pieczarki
Sosy: jogurtowy z pieczonym czosnkiem i koperkiem, majonezowy z dodatkiem ostrej musztardy, konfitura 
żurawinowa/borówkowa z dodatkiem chrzanu
Masło
Pieczywo jasne i razowe – oczywiście na naturalnym zakwasie

Na ciepło
Barszczyk czerwony, postny
Pierogi z kapustą i grzybami – podsmażane lub nie, zależnie od życzenia (4 szt/os)
Karp smażony 

Na deser
Makowiec
Keks
Mandarynki

Napoje zimne
Woda
Kompot z suszu
Napój na bazie soku z cytrusów, z żurawiną, miętą, słodzony miodem 

Napoje gorące
Kawa
Wybór herbat



Zestaw 80zł / os

Zimne zakąski
Śledź wiejski w marynacie na bazie przypraw korzeniowych podany na połówkach pieczonych w mundurkach 
ziemniaków 
Śledź pod pierzynką – z jabłkami, cebulką i śmietaną
Śledź po żydowsku – na słodko
Mini kulebiaczki faszerowane łososiem i szpinakiem
Tymbaliki z tuńczykiem i warzywami
Ryba po grecku
Ryba faszerowana
Sos tatarski
Sałatka z pieczonych buraków, z pokruszonym wiejskim twarogiem, rukolą, żurawiną,  i sosem vinaigrette
Tradycyjna sałatka jarzynowa
Marynowane gruszki i pieczarki
Sosy: jogurtowy z pieczonym czosnkiem i koperkiem, majonezowy z dodatkiem ostrej musztardy, konfitura 
żurawinowa/borówkowa z dodatkiem chrzanu
Masło
Pieczywo jasne i razowe – oczywiście na naturalnym zakwasie

Na ciepło
Barszczyk czerwony, postny
Zupa grzybowa z łazankami
Pierogi z kapustą i grzybami – podsmażane lub nie, zależnie od życzenia (4 szt/os)
Karp smażony

Na deser
Piernik z polewą kakaową i posypką z czerwonego pieprzu
Makowiec
Kutia
Mandarynki

Napoje zimne
Woda
Kompot z suszu
Napój na bazie soku z cytrusów, z żurawiną, miętą, słodzony miodem 

Napoje gorące
Kawa
Wybór herbat



Zestaw 100zł / os

Zimne zakąski
Śledź wiejski w marynacie z na bazie przypraw korzeniowych podany na połówkach pieczonych w mundurkach 
ziemniaków
Śledź pod pierzynką – z jabłkami, cebulką i śmietaną
Śledź po żydowsku – na słodko
Mini kulebiaczki faszerowane łososiem i szpinakiem
Pasztet świąteczny
Pieczony schab ze śliwką
Pieczona karkówka
Tymbaliki z tuńczykiem i warzywami
Ryba po grecku
Ryba faszerowana w galarecie
Sos tatarski
Sałatka z pieczonych buraków, z pokruszonym wiejskim twarogiem, rukolą, żurawiną,  i sosem vinaigrette
Tradycyjna sałatka jarzynowa
Marynowane gruszki i pieczarki
Sosy: jogurtowy z pieczonym czosnkiem i koperkiem, majonezowy z dodatkiem ostrej musztardy, konfitura 
żurawinowa/borówkowa z dodatkiem chrzanu
Masło
Pieczywo jasne i razowe – oczywiście na naturalnym zakwasie

Na ciepło
Barszczyk czerwony, postny
Paszteciki z kapustą
Zupa grzybowa z łazankami
Pierogi z kapustą i grzybami – podsmażane lub nie, zależnie od życzenia (4 szt/os) 
lub pierogi w 3 odsłonach: z kaczką, z karpiem, z kaszą gryczaną podane z długo smażoną białą cebulą i kwaśną 
śmietaną 
Karp smażony

Na deser
Sernik
Piernik z polewą kakaową i posypką z czerwonego pieprzu
Kutia 
Mandarynki



Napoje zimne
Woda
Kompot z suszu
Poncz żurawinowo - cytrusowy (alkoholowy - z dodatkiem %) 

Napoje gorące
Kawa
Wybór herbat

Każdy z zestawów zawiera także:
• jednorazowe kubeczki, talerzyki, sztućce i serwetki
• worki na śmieci
• dokładne sprzątnięcie po zakończonym spotkaniu
• serwety oraz ozdoba stołu GRATIS
• opłatek GRATIS

Jesteśmy otwarci na Państwa uwagi i propozycje.

Jeżeli chcieliby Państwo coś zmienić, to można także skomponować własne menu z propozycji na stronie 
http://primasort.catering/wigilia/pelne-menu-wigilijne/

Przedstawione warunki podlegają negocjacjom.

Hanna Szenk

PRIMA SORT
+48 514 514 601
hanna@primasort.catering


