
Przystawki
Galaretka z pieczonym karpiem i grzanką
Tartaletka z musem z makreli i pomidorów 
Ravioli z grzybami
Tatar z łososia z ziemią oliwkową

Zupy
Krem grzybowy z chrupiącymi grzankami
Barszczyk z uszkami grzybowymi
Kapuśniak wigilijny z grzybami leśnymi

Dania główne
Tradycyjny karp pieczony
Dorsz smażony na maśle ze świeżym 
koprekiem i czosnkiem
Mintaj w aromatycznej panierce 
z płatków kukurydzianych
i prażonych migdałów
Miruna w cieście sezamowym
Pstrąg pieczony faszerowany szpinakiem
Pieczony karp w sosie piwno-cebulowym
Polędwiczka w sosie grzybowym
Pieczone dzwonki z karpia
Karczek w sosie myśliwskim z grzybami

Cena od 65 złotych netto
Możliwość dostosowania do potrzeb indywidualnych

Propozycje wigilijne

Okres bożonarodzeniowy to idealny moment, by pogratulować sobie 
całorocznej udanej pracy, sukcesów indywidualnych i zespołowych. 

Jest to również szczególny czas, by w klimatycznym miejscu, przy pachnącej 
choince i smacznych tradycyjnych potrawach, przywołać radosne 

wspomnienia i wzruszenia minionych miesięcy.

ZAPRASZA 
NA WIGILIJNO-NOWOROCZNE
SPOTKANIA FIRMOWE



Kalkulacje cenowe ustalane są indywidualnie w zależności od preferowanego zakresu Menu. 
Przyjmujemy również zamówienia na usługi cateringowe.

Więcej informacji:      kontakt@nowa-basn.pl       516 006 642

Dodatki
Pierogi: z kapustą i grzybami/ruskie
Kasza gryczana z omastą
Ziemniaczki zapiekane z rozmarynem
Surówka z kiszonej kapusty
Groszek z marchewką w beszamelu
Kapusta zasmażana
Potrawka grecka
Surówka z białej kapusty z marchewką
i koperkiem
Sałatka z buraczków

Zimna płyta
Ryba po grecku
Paszteciki z grzybami
Sałatka z tuńczykiem
Sałatka jarzynowa
Sałatka z grillowanym kurczakiem
na sosie wiśniowym
Roladki szpinakowe z łososiem
Babeczki z pastą łososiową i pomidorkami
Galaretki rybne
Roladki z serkiem chrzanowym
Grzanki z pastą z suszonych pomidorów i chilli
Sałatka z kozim serem i pieczonym burakiem
Pasztet z ciecierzycy
Karp w galarecie
Śledź z cebulką w śmietanie 

Napoje
Niegazowane: Woda, sok jabłkowy,
sok pomarańczowy, kompot z suszu
Gazowane: Pepsi, Mirinda, 7up
Ciepłe: kawa/herbata

Deser
Sernik z brzoskwinią
Piernik
Makowiec
Brownie czekoladowe z sosem 
waniliowym
Strudel jabłkowy z lodami
Sernik z rodzynkami w sosie
czekoladowym
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