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Propozycje Wigilijne 

 

 

 

 

Restauracja „Pod Orłem” oferuje spotkania wigilijne dla firm jako wspaniałą tradycję i wyjątkową metodę na 

zbliżenie do siebie ludzi. 

Spotkanie wigilijne to czas na chwile wytchnienia i refleksji. To również doskonały czas na podsumowanie 

całorocznej pracy i możliwość do podziękowania sobie nawzajem. 

Szef Kuchni, Karolina Kordella, przygotuje na tę uroczystość tradycyjne potrawy kuchni polskiej.  

 

Nasza profesjonalna obsługa zadba natomiast o elegancki wystrój i nastrój podczas spotkania. 
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Propozycja 1 w cenie 75 zł/os (menu serwowane) 

/Woda z cytryną w dzbankach w cenie/ 

 

           

Zupa /1 pozycja do wyboru dla całej grupy/ 

Barszcz z pasztecikiem / Barszcz z uszkami / Zupa grzybowa / Zupa rybna z kawałkami łososia / Krem z borowików 

 

                  

II Danie /1 pozycja do wyboru dla całej grupy/ 

Łosoś na szpinaku w sosie pomarańczowym serwowany z kopytkami i bukietem sałat 

/ Polędwiczka wieprzowa nadziewana grzybami na sosie porowym z ziemniakami i zestawem surówek 

/ Karp smażony w migdałach serwowany podany z puree cytrynowym i bukietem sałat 

/ Łosoś w sosie koperkowym, podany z ryżem z warzywami 

/ Grillowany łosoś w ziołach serwowany z maślanym puree ziemniaczanym i surówką z kiszonej kapusty 

/ Kaczka z żurawiną i ziemniakami opiekanymi serwowana z bukietem sałat 

/ Polędwica z dorsza w sosie borowikowym, podana ze smażonymi ziemniakami i lekką sałatką z rukoli i owoców 

/ Dorsz na sosie greckim serwowany z ziemniakami opiekanymi oraz bukietem sałat 

 

                 

 Deser /1 pozycja do wyboru dla całej grupy/ 

Domowy makowiec 

/ Szarlotka na ciepło z cynamonem 

/ Świąteczny piernik 

/ Drożdżówka ze śliwkami 

/ Panna cotta z wiśniami 

 

Kawa i herbata /bez ograniczeń/ 
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Propozycja 2 w cenie 115 zł/os  
(menu na półmiskach) 

/Woda z cytryną w dzbankach w cenie/ 

 

Zupa /1 pozycja do wyboru dla całej grupy/ 

Barszcz z pasztecikiem / Barszcz z uszkami 

 / Zupa grzybowa / Zupa rybna z kawałkami łososia  
/ Krem z borowików 

 

  II Danie /wszystkie poniższe pozycje będą na półmiskach/ 

Krokiety z kapustą i grzybami 

Łosoś na szpinaku w sosie pomarańczowym 

Karkówka w sosie podgrzybkowym 

Sałata wiosenna 

Ziemniaki opiekane z ziołami 

Ziemniaki z wody 

  

 Deser /1 pozycja do wyboru dla całej grupy/ 

Domowy makowiec 

/ Szarlotka na ciepło z cynamonem 

/ Świąteczny piernik 

/ Drożdżówka ze śliwkami 

/ Panna cotta z wiśniami 

/ Mix świątecznych ciast 

 

Kawa i herbata /bez ograniczeń/ 

 

Propozycja 3 w cenie 121 zł/os  
(menu na półmiskach) 

/Woda z cytryną w dzbankach w cenie/ 

 

Zupa /1 pozycja do wyboru dla całej grupy/ 

Barszcz z pasztecikiem / Barszcz z uszkami / Zupa grzybowa 
/ Zupa rybna z kawałkami łososia / Krem z borowików 

 

     II Danie /wszystkie poniższe pozycje będą na 
półmiskach/ 

Kaczka w sosie wiśniowym 

Mix świątecznych pierogów 

Dorsz na sosie curry z porami 

Sałata wiosenna 

Ziemniaki opiekane z ziołami 

Racuchy warzywne 

 

 Deser /1 pozycja do wyboru dla całej grupy/ 

Domowy makowiec 

/ Szarlotka na ciepło z cynamonem 

/ Świąteczny piernik 

/ Drożdżówka ze śliwkami 

/ Panna cotta z wiśniami 

/ Mix świątecznych ciast 

 

Kawa i herbata /bez ograniczeń/ 
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Propozycja zimnych przystawek 

 

 

Śledzie w oleju .......................................................................................................... 6 zł/os 

Ryba po grecku ........................................................................................................ 10 zł/os 

Krokiety z kapustą i grzybami .................................................................................... 8 zł/os 

Krokiety z grzybami ................................................................................................... 8 zł/os 

Sałatka śledziowa ...................................................................................................... 8 zł/os 

Sałatka jarzynowa ..................................................................................................... 8 zł/os 

Tortilla ze szpinakiem i wędzonym łososiem .......................................................... 10 zł/os 

Śledzik w pomidorach ............................................................................................... 6 zł/os 

Sałatka grecka ........................................................................................................... 8 zł/os 

Pstrąg w galarecie ................................................................................................... 10 zł/os 

Roladki z łososia z kaparami .................................................................................... 12 zł/os 

Schab ze śliwką w galarecie..................................................................................... 10 zł/os 

Pasztet z dzika z żurawiną ....................................................................................... 10 zł/os 

Karp w galarecie ...................................................................................................... 10 zł/os 

Tymbaliki rybne ................................................................................................................... 10 zł/os 

Sałatka z selera naciowego z kurczakiem i żurawiną ............................................................. 8 zł/os 

Tartaletki z tatarem z łososia ............................................................................................... 12 zł/os 

Karp w galarecie .................................................................................................................. 10 zł/os 

Sałatka z serami, granatem i wędzonym łososiem............................................................... 10 zł/os 

Tortilla z krewetkami ........................................................................................................... 10 zł/os 
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ALKOHOLE (nie dotyczy alkoholi sprzedawanych w Pubie): 

 

   Wódka Wyborowa 0,5l .............................................................................................. 45 zł 

   Wódka Pan Tadeusz 0,5l ........................................................................................... 50 zł 

   Wódka Finlandia 0,5l ................................................................................................. 50 zł 

   Whisky Ballantines 0,7l ............................................................................................ 110 zł 

   Whisky Johny Walker Red 0,7l................................................................................. 100 zł 

   Wino białe / czerwone, wytrawne, półwytrawne 0,75l ............................................. 40 zł 

 

 

PROPOZYCJA - Integracja w Pubie „Pod Orłem” (czynny codziennie od godziny 16:00) 

Oferujemy: 

• 2 tory do gry w kręgle – 58,00 zł / tor / godzina (max. 10 osób na jednym torze), 

• piłkarzyki 

• bilard – 5 zł / gra, 

 

 

DODATKOWE ATRAKCJE: 

   Kolacja wigilijna przy akompaniamencie saksofonu ................................................ 700 zł 

   Oprawa muzyczna - DJ .......................................................................................... 1500 zł 

   Fotograf .................................................................................................................... 600zł 

   Barman serwujący kolorowe drinki (godz) .............................................................. 300 zł 
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