
 
 

 

BESIEKIERZ RUDNY, 11/09/2022 

SALIO BROWAR & RESTAURACJA 

 

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

 

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

podane godziny należy traktować jako przykładowe 

  

Serwis potraw: 

18.10 – przystawka zimna, serwis indywidualny: 

łosoś marynowany w burakach serwowany z gruszką i musem chrzanowym 

18.30 – zupa, serwowana w wazach: 

consomme z leśnych grzybów z łazankami 

18.55 – danie główne, serwowane na półmiskach: 

smażone dzwonki z karpia z pieczarkami i cebulą 

filet z tilapii pieczony z masłem pietruszkowo-bazyliowym 

pierogi z kapustą i grzybami 

pure pietruszkowe 

kapusta zasmażana 

19.40 – przystawki zimne, serwowane na półmiskach: 

domowy pasztet z grzybów z sosem żurawinowym 

conchiglioni rigate nadziewane tatarem z łososia wędzonego z kaparami 

karp po żydowsku z migdałami, warzywami i rodzynkami 

dorsz saute w otulinie warzyw w sosie pomidorowym 

śledź na 2 sposoby: z cebulą w oleju i w pikantnej salsie 

sałatka z wędzonym pstrągiem, pomidorem secchi i kaparami 

sałata szpinakowa z serem pleśniowym i marynowana gruszką 

pieczywo jasne i ciemne własnego wypieku 

19.50 – deser, serwowany na półmiskach: 

ciasta świąteczne: 

 piernikowe z bakaliami, keks, rolada makowa 

 



 
 

 

mini desery serwowany w amuse bouche: 

 pudding chia, creme brulee, eton mess z owocami 

 

Serwis napojów: 

napoje gorące: 

kawa: americano, flat white, espresso, cappuccino 

herbata kopertowana: czarna, zielona, owocowa 

napoje zimne: 

woda mineralna z cząstką cytryny 

soki: jabłkowy i pomarańczowy 

napoje gazowane: pepsi cola, 7up, mirinda 

napoje alkoholowe, koszt dodatkowy, płatne wg spożycia: 

wódka Dzika Kaczka – 60pln/500ml 

wódka Wokulski – 75pln/500ml  

wino bankietowe czerwone Monte Milla Tempranillo Do La Mancha – 

60pln/750ml  

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

piwo Salio i wina z karty restauracyjnej – 5% rabat  

pozostałe alkohole w cenach restauracyjnych 

 

Ustalenia dodatkowe: 

event przewidziany dla ??osób na sali: 

sala klubowa – do 15osób 

sala polo – do 25osób 

sala derby – od 20-50osób 

sala restauracyjna – na wyłączność od 70osób 

timing imprezy: 

18.00-24.00, podane godziny należy traktować jako przykładowe, każda 

dodatkowa godzina płatna 420pln 

koszt powyższej propozycji wynosi: 

350pln/osoby – serwis gastronomiczny 

+alkohole (płatne wg spożycia) 

+7%serwis kelnerski 



 
 

 

 

Osoba Zamawiająca: 

XXX 

 

 

Z poważaniem, 

   Manager Gastronomii 

Zbigniew Kopczyński 

zbigniew.kopczynski@salio.eu 

887808550 
        

 


