
Święta Bożego Narodzenia 
to najpiękniejszy okres w roku,
pełen spokoju i wytchnienia. 

 
To idealny czas na organizację firmowych 

 spotkań 
przy wigilijnym stole. Doskonała okazja do

integracji pracowników
 lub podziękowania dla klientów

 i kontrahentów. Przy pięknie nakrytym
stole, pełnym świątecznych smakołyków

zapominamy o codzienności
 i dajemy się ponieść magicznej

atmosferze.
 

Przygotowaliśmy dla Państwa kilka
przykładowych ofert,

 aby te Święta były prawdziwą
radością.



Propozycja menu 
w cenie  - 85 zł /os. netto

 
 

Barszcz wigilijny z uszkami
Pierogi z serem i ziemniakami  (5 szt.)

Pierogi z kapustą i grzybami (5 szt.)
Pierogi z suszoną śliwką (5szt.)

Sandacz smażony, kapusta z grochem, 
puree ziemniaczane z koperkiem

Kluski z makiem i bakaliami.
Serwis kawowy

Świeżo parzona kawa
Kompozycja herbat

Woda z cytryną i miętą
Kompot z suszu

 
 
 

Dodatkowe informacje
Opłatek do życzeń Świątecznych

Świąteczna muzyka wypełniająca atmosferę

 
 



 
 

Propozycja menu
 w cenie  -  95 zł /os. netto

 
Śledź w marynowanej cebulce 

Żurek wigilijny z grzybami
Pierogi z serem i ziemniakami   (5 szt.)

Pierogi z kapustą i grzybami (5 szt.)
Pierogi z suszonymi śliwkami (5 szt.)

Łosoś pieczony, puree ziemniaczane , glazurowane warzywa 
Makowiec 

Sernik 
Serwis kawowy

Świeżo parzona kawa
Kompozycja herbat

Woda z cytryną i miętą
Kompot z suszu

 
 
 
 

Dodatkowe informacje
Opłatek do życzeń Świątecznych

Świąteczna muzyka wypełniająca atmosferę



Propozycja menu
 w cenie - 115 zł /os. netto

 
 
 

Torcik śledziowy 
Krem grzybowy z ziołowymi grzankami i oliwą 

Pierogi serem i ziemniakami  (5 szt.)
Pierogi z kapustą i grzybami (5 szt.)

Pierogi z suszoną śliwką (5szt.)
Polędwica z dorsza, risotto z grzybami , warzywa gotowane 

Gołąbek z kaszą w sosie grzybowym 
Sernik 

Makowiec
Domowy Jabłecznik 

Kubek wina z  korzennymi przyprawami  /os
 

Serwis kawowy
Świeżo parzona kawa
Kompozycja herbat

Woda z cytryną i miętą
Kompot z suszu

 

 
 

Dodatkowe informacje
Opłatek do życzeń Świątecznych

Świąteczna muzyka wypełniająca atmosferę
 
 



Dodatkowo proponujemy
Kulig z zaprzęgiem – ceny ustalane

indywidualnie 
Ognisko z grzańcem 

Muzyka zespół na żywo – ceny ustalane
są indywidualnie

 
 
 Zapraszamy 

do kontaktu
609-502-181
13 460 13 80

smerek@merkurion.pl

 


