
 

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

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

 

 

Menu Wigilijne 
dania serwowane na talerzach 

Propozycja I 

 

Przystawki zimne podane w stole 

1,5 porcji na osobę 

Śledzie w śmietanie z jabłkiem i cebulką 

Dorsz z warzywami po grecku 

Sałatka jarzynowa z majonezem 

 

Dodatki 

Pieczywo, masło 

Zestaw tradycyjnych polskich marynat 

Zimne sosy: chrzanowy i tatarski 

 

Dania serwowane 

 
Zupa 

Barszcz czerwony na naturalnym zakwasie, z czosnkiem i suszonymi owocami, 

krokiety faszerowane kapustą i grzybami 

 

Danie główne 

Karp smażony na maśle, kapusta z borowikami, 

ziemniaki z zasmażoną cebulką 

 

Desery 

Mus piernikowy 

Kawa oraz herbata 

 

Cena: 80,00 zł brutto od osoby 

 

W cenie spotkania nienachalna dekoracja świąteczna,  

białe obrusy, menu okolicznościowe ułożone na stołach,  

świąteczna muzyka w tle. 
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Menu Wigilijne 

dania serwowane na talerzach 

Propozycja II 

 

Przystawki zimne podane w stole 

2 porcje na osobę 

Śledzie w śmietanie z jabłkiem i cebulką 

Roladki z pstrąga w galarecie 

Dorsz z warzywami po grecku 

Schab z młodego prosięcia z suszoną śliwką 

Pasztet domowy z marynowaną gruszką i sosem cumberland 

Sałatka jarzynowa z majonezem 

Sałatka buraczana ze śledziami 

 

Dodatki 

Pieczywo, masło 

Zestaw tradycyjnych polskich marynat 

Zimne sosy: cumberland, chrzanowy i tatarski 

 

Dania serwowane 

 
Zupa 

Barszcz czerwony na naturalnym zakwasie, z czosnkiem i suszonymi owocami, 

krokiety faszerowane kapustą i grzybami 

 

Danie główne 

Sandacz po polsku z jajkiem i pietruszką, kapusta z borowikami, 

kasza pęczak z kurkami w śmietanie 

 

Desery 

Zestaw ciast wigilijnych 

Kompot z suszu 

Kawa oraz herbata 

 

Cena: 110,00 zł brutto od osoby 

 

W cenie spotkania nienachalna dekoracja świąteczna,  

białe obrusy, menu okolicznościowe ułożone na stołach,  

świąteczna muzyka w tle. 
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Menu Wigilijne 
dania serwowane na talerzach 

Propozycja III 

 

Przystawki zimne podane w stole 

3 porcje na osobę 

Śledzie w śmietanie z jabłkiem i cebulką 

Roladki z pstrąga w galarecie 

Dorsz z warzywami po grecku 

Schab z młodego prosięcia z suszoną śliwką 

Sandacz faszerowany 

Pasztet domowy z marynowaną gruszką i sosem cumberland 

Sałatka jarzynowa z majonezem 

Sałatka buraczana ze śledziami 

 

Dodatki 

Pieczywo, masło 

Zestaw tradycyjnych polskich marynat 

Zimne sosy: cumberland, chrzanowy i tatarski 

 

Dania serwowane 

 
Przystawka ciepła 

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

 

Zupa 

Zupa z borowików z domowymi kluseczkami 

 

Danie główne 

Gęś pachnąca majerankiem z borowikami w śmietanie, 

delikatne kopytka ziemniaczane, modra kapusta z jabłkiem i rodzynkami 

 

Desery 

3 porcje na osobę 

Mus piernikowy, wybór ciast wigilijnych, kompot z suszu, kawa oraz herbata. 

Grzaniec lub kieliszek wina 

 

Cena: 150,00 zł brutto od osoby 

W cenie spotkania nienachalna dekoracja świąteczna,  

białe obrusy, menu okolicznościowe ułożone na stołach,  

świąteczna muzyka w tle. 


