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Menu w formie otwartej 
pozwala dowolnie, wedle Państwa preferencji oraz  

budżetu ułożyć indywidualne menu 
 

 

Przystawki zimne 

 

Śledzie w śmietanie z jabłkiem i cebulką (120 g) – 12,00 zł 

Dorsz z warzywami po grecku (100 g) – 14,00 zł 

Sałatka jarzynowa z majonezem (100 g) – 8,00 zł 

Sałatka buraczana ze śledziami (100 g) – 10,00 zł 

Roladki z pstrąga w galarecie (80 g) – 14,00 zł 

Sandacz faszerowany (80 g) – 14,00 zł 

Schab z młodego prosięcia z suszoną śliwką (80 g) – 12,00 zł 

Pasztet domowy z marynowaną gruszką i sosem cumberland (100 g) – 12,00 zł 

Zestaw pierogów: z kapustą i grzybami, ruskie oraz z mięsem  

(3 sztuki na porcję) – 8,00 zł 

 

Zupy 

 

Barszcz czerwony na naturalnym zakwasie, z czosnkiem i suszonymi owocami (200 ml) – 8,00 zł 

Zupa z borowików z domowymi kluseczkami (200 ml) – 14,00 zł 

 

Danie główne 

 

Karp smażony na maśle (150 g) – 24,00 zł 

Schab z młodego prosięcia z suszoną śliwką (120 g) – 17,00 zł 

Pierogi z kapustą i grzybami okraszone cebulą i śmietaną (6 sztuk na porcję) – 16,00 zł 

Gęś pieczona pachnąca majerankiem i śliwkami (120 g) – 28,00 zł 

Sandacz po polsku z jajkiem i pietruszką (150 g) – 28,00 zł 

Gołąbek z suszonymi grzybami w sosie (120 g) – 16,00 zł 
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Dodatki 

 

Kapusta z borowikami (120 g) – 10,00 zł 

Krokiety faszerowane kapustą i grzybami – 6,00 zł 

Modra kapusta z jabłkiem i rodzynkami (120 g) – 6,00 zł 

Delikatne kopytka ziemniaczane (150 g) – 6,00 zł 

Ziemniaki smażone z cebulką (200 g) – 6,00 zł 

Pasztecik z mięsem (80 g) – 4,00 zł 

Pieczywo, masło – 6,00 zł 

Zestaw tradycyjnych polskich marynat – 6,00 zł 

Zimne sosy: chrzanowy i tatarski – 4,00 zł 

 

Desery 

 

Mus piernikowy – 8,00 zł 

Wybór ciast wigilijnych (3 rodzaje) – 12,00 zł 

Kompot z suszu (250 ml) – 8,00 zł 

Łamańce z makiem (120 g) – 10,00 zł 

 

Napoje 

 

Bezalkoholowe, niegazowane 

Soki owocowe, woda z miętą i cytryną. Świeżo mielona kawa z ekspresu ciśnieniowego, wybór 

aromatycznych herbat uzupełnianych przez cały czas trwania spotkania, 

bez limitów spożycia – 25,00 zł 

Grzaniec (200 ml) – 10,00 zł 

Grzaniec (3 l) – 120,00 zł 
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Open Bar 
 

Propozycja I 

serwis do 5 godzin 

w cenie 100,00 zł od osoby 

każda kolejna godzina płatna dodatkowo 30,00 zł od osoby 

 

Alkohole mocne 

• wódka Wyborowa 

• whisky Johnnie Walker Red Label 

• gin Seagram's 

Wina 

• Grzaniec 

• Consigna wytrawne białe lub czerwone / Hiszpania 

• Contadino półwytrawne białe lub czerwone / Włochy 

• Leone Di San Mario półsłodkie białe lub czerwone / Włochy 

Piwo 

• Żywiec lany z beczki 

Napoje gazowane 

• Pepsi 

• Mirinda 

• 7up 

• Tonic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hotel Wielspin*** 
ul. Wysoka 8, 62-040 Puszczykowo 

 NIP 7811873010, tel.: 61 813 30 72, e-mail: hotel@wielspin.pl, www.hotel.wielspin.pl   

 

 

 

 

Open Bar 
 

Propozycja II 

serwis do 5 godzin 

w cenie 160,00 zł od osoby 

każda kolejna godzina płatna dodatkowo 30,00 zł od osoby 

 

Alkohole mocne 

• wódka Finlandia 

• whiskey Jack Daniel's 

• gin Seagram's 

Wina 

• Grzaniec 

• Consigna wytrawne białe lub czerwone / Hiszpania 

• Contadino półwytrawne białe lub czerwone / Włochy 

• Leone Di San Mario półsłodkie białe lub czerwone / Włochy 

• Canyon Road Pinot Grigio wytrawne / USA Kalifornia 

• Altos Ibericos Crianza Rioja wytrawne / Hiszpania 

Piwo 

• Żywiec lany z beczki 

• Żywiec Białe butelka 0,5 l 

• Żywiec IPA butelka 0,5 l 

• Żywiec APA butelka 0,5 l 

Napoje gazowane 

• Pepsi 

• Mirinda 

• 7up 

• Tonic 


