
 
 

 

BESIEKIERZ RUDNY, 11/09/2022 

SALIO BROWAR & RESTAURACJA 

 

F-ma “XXXX”, menu (kolacja wigilijna) III – XX.12.2022  

 

18.00 – przybycie Gości, ??osób, sala ???: 

podane godziny nalez y traktować  jako przykładowe 

  

Serwis potraw: 

18.10 – przystawka zimna, serwowana na półmiskach: 

domowy pasztet z grzybo w z sosem z urawinowym 

łosos  marynowany w koprze i ćzerwonym pieprzu z sałatką z rukoli i 

burakami 

s ledz  na 2 sposoby: z ćebulą w oleju i w pikantnej salsie 

sałatka z wędzonym pstrągiem, pomidorem seććhi i kaparami 

sałata szpinakowa z serem ples niowym i marynowana gruszką 

piećzywo jasne i ćiemne własnego wypieku 

19.00 – zupa, serwowana w wazach: 

ćonsomme z les nyćh grzybo w z łazankami 

19.25 – danie główne, serwowane na półmiskach: 

filet z dorsza na sosie nelson skim 

filet z karpia na pure z groćhem z okrasą z podsmaz anej ćebuli 

pierogi z kapustą i grzybami 

pure pietruszkowe 

kapusta zasmaz ana 

20.00 – deser, serwowany na półmiskach: 

ćiasta s wiątećzne: 

 piernikowe z bakaliami, keks, rolada makowa 

mini desery serwowany w amuse boućhe: 

 pudding ćhia, ćreme brulee, eton mess z owoćami 

 

 



 
 

 

 

Serwis napojów: 

napoje gorące: 

kawa: amerićano, flat white, espresso, ćappuććino 

herbata kopertowana: ćzarna, zielona, owoćowa 

napoje zimne: 

woda mineralna z ćząstką ćytryny 

soki: jabłkowy i pomaran ćzowy 

napoje gazowane: pepsi ćola, 7up, mirinda 

napoje alkoholowe, koszt dodatkowy, płatne wg spożycia: 

wo dka Dzika Kaćzka – 60pln/500ml 

wo dka Wokulski – 75pln/500ml  

wino bankietowe ćzerwone Monte Milla Tempranillo Do La Manćha – 

60pln/750ml  

wino bankietowe białe Monte Milla Arien Do La Manćha – 60pln/750ml  

piwo Salio i wina z karty restauraćyjnej – 5% rabat  

pozostałe alkohole w ćenaćh restauraćyjnyćh 

 

Ustalenia dodatkowe: 

event przewidziany dla ??osób na sali: 

sala klubowa – do 15oso b 

sala polo – do 25oso b 

sala derby – od 20-50oso b 

sala restauraćyjna – na wyłąćznos ć  od 70oso b 

timing imprezy: 

18.00-22.30, podane godziny nalez y traktować  jako przykładowe, kaz da 

dodatkowa godzina płatna 420pln 

koszt powyższej propozycji wynosi: 

460pln/osoby – serwis gastronomićzny 

+alkohole (płatne wg spoz yćia) 

+7%serwis kelnerski 

Osoba Zamawiająca: 

XXX 



 
 

 

 

 

Z powaz aniem, 

   Manager Gastronomii 

Zbigniew Kopćzyn ski 

zbigniew.kopćzynski@salio.eu 

887808550 
        

 


