Oferta okolicznościowa
Wigilia dla firm 2022

Zapewniamy:
unikalny klimat świątecznej integracji
wyjątkową przestrzeń
fascynującą, kulinarną podróż
kompleksową obsługę spotkania świątecznego
wystrój sali odpowiedni do uroczystości

Grudzień to najbardziej magiczny miesiąc w całym roku. To czas, w którym
warto odetchnąć na chwilę, zatrzymać się, nabrać dystansu i radować się
z nadchodzących świąt Bożego Narodzenia. Mimo natłoku codziennych
obowiązków, każdy z nas myśli o bożonarodzeniowych potrawach, zakupie
prezentów, przystrojeniu choinki i domu oraz kilku dniach spędzonych
w gronie najbliższych. Jest to również wspaniały moment na zorganizowanie
świątecznego spotkania w gronie współpracowników z firmy.

Cena
99zł/os.

Menu
Zupa
Klarowany barszcz czerwony z domowym pasztecikiem
z kapustą i grzybami
Krem z borowików z puree ziemniaczanym oraz pudrem
z boczku

Danie główne
Pieczony pstrąg faszerowany cytryną i bukietem ziół podane
z pieczonymi ziemniakami
Pieczony boczek na gorącej kapustce z rodzynkami, jabłkiem
i czerwoną cebulką oraz ziemniakami gratin
Wegański panierowany kotlet z batata na ratatouille
prowansalskim

Deser
Piernik oblany czekoladą z domową konfiturą
Maliny na gorąco z lodami waniliowymi

jedno z dań do wyboru dla każdej osoby na etapie rezerwacji

Cena
149zł/os.

Menu Deluxe
* z lampką Prosecco lub Prosecco 0% po kolacji

Zupa
Klarowany barszcz czerwony z domowym pasztecikiem
z kapustą i grzybami
Krem z borowików z puree ziemniaczanym oraz pudrem
z boczku
Dodatkowo do każdej zupy serwowane startery:
Śledź w śmietanie z jabłkiem i czerwoną cebulą po koszalińsku
Pasztet strasburski "foie gras" z jabłkowym chutney na
chrupiącej zapiekance

Danie główne
Pieczony filet z dorsza z porem w sosie śmietanowokoperkowym z pieczonymi ziemniakami
Stek z polędwicy wołowej a'la mignon z puree
ziemniaczanym oraz sosem z czerwonego wina i pieczonym
bukietem warzyw
Wegański panierowany kotlet z batata na ratatouille
prowansalskim

Deser
Piernik oblany czekoladą z domową konfiturą
Maliny na gorąco z lodami waniliowymi
Pieczone jabłko w cynamonie z kruszonką i lodami
śmietankowymi

jedno z dań do wyboru dla każdej osoby na etapie rezerwacji

Rezerwacja
Menadżer
Damian Piórkowski 535 737 310
greenpubkoszalin@gmail.com

