Świąteczne spotkania firmowe
w Białej Damie „WIGILIA 2017”
Zapraszamy do realizacji świątecznych spotkań firmowych w eleganckich wnętrzach
Restauracji Biała Dama przy Marina Mielno Z widokiem na jezioro.
W czasie wigilijnej wieczerzy nasz lokal przeniesie Państwa w magiczny klimat Świąt
Bożego Narodzenia! Specjalnie na tę okazję nasz Szef Kuchni przygotował różnorodne
propozycje menu, pośród których znajdą coś dla siebie zarówno miłośnicy tradycyjnych
wigilijnych i świątecznych potraw, jak i Ci, którzy lubią oryginalne połączenia smakowe.
Gwarantujemy:
•

piękną i elegancką, magicznie świąteczną salę restauracyjną.

•

polskie smaki tradycyjnych potraw wigilijnych;

•

3 warianty menu;

•

świąteczną dekorację stołów przy blasku płonącego kominka;

•

świąteczne chwile przy dźwiękach najpiękniejszych polskich kolęd i pastorałek;

•

możliwość pozostania na noc w Marina Mielno Z widokiem na jezioro w prawdziwie
świątecznych cenach;

•

możliwość zorganizowania świątecznych animacji dla dzieci pracowników;

Kolacja wigilijna MENU 90 zł /osoba dorosła
Dania serwowane:
zupa: grzybowa z makaronem;
danie: ryba panierowana z sosem cebulowo winnym oraz kluskami z makiem;
Bufet ciepły:
zupa barszcz;
pierogi z kapustą i grzybami;
Bufet zimny:
śledź w śmietanie;
sałatka jarzynowa;
kapusta z grochem;
ryba w jarzynach pomidorowych;
Bufet słodki:
sernik;
kutia;
kompot z suszu;
mandarynki;
kawa i herbata;
woda i soki ( jabłkowy, pomarańczowy);

Kolacja wigilijna MENU 140 zł /osoba dorosła
Dania serwowane:
zupa: barszcz z uszkami;
danie: pstrąg w migdałach z sosem grzybowym i ziemniakami opiekanymi;
Bufet ciepły:
zupa grzybowa;
pierogi z kaszą i serem;
pierogi z kapustą i grzybami;
łazanki z borowikiem, kapustą, pomidorem;
Bufet zimny:
karp w galarecie;
śledź w śmietanie;
śledź w oleju;
sałatka jarzynowa;
kapusta z grochem;
dorsz po grecku;
Bufet słodki:
sernik z rodzynkami;
keks;
makowiec;
kompot z suszu;
mandarynki;
kawa i herbata;
woda i soki ( jabłkowy, pomarańczowy);

Kolacja wigilijna MENU 210 zł /osoba dorosła
Dania serwowane:
przystawka: łosoś w chrzanowo- cytrynowej galaretce;
zupa: barszcz z wiśniowym pierożkiem z szyjek rakowych;
danie: dorsz na kremie z pora i jabłka oraz puree ziemniaczanym z burakiem;
Bufet ciepły:
zupa grzybowa;
pierogi z kaszą i serem;
pierogi z kapustą i grzybami;
pstrąg w migdałach;
Bufet zimny
ziemniaki nadziewane śledziem z jabłkami i śmietaną;
karp w galarecie z pieczoną czerwoną cebulą, marchewką i cukinią;
wędzony łosoś na zimno z miodowo imbirowym sosem zaprawionym czerwonym
pieprzem;
dorsz na lekko pikantnych jarzynach w pomidorach;
kapusta z grochem i orzechami włoskimi;
kutia;
sałatka jarzynowa;
Bufet słodki:
sernik z kajmakiem i rodzynkami;
keks;
makowiec;
kompot z suszu;
mandarynki
kawa i herbata
woda i soki ( jabłkowy, pomarańczowy);

Ponadto możemy zaoferować:

•

Tort naszego wypieku : 55 zł/kg

•

Napoje gazowane : 15 zł/l

•

Rabaty na alkohole lub „korkowe”.

•

Stół wiejski ze specjałami bezmięsnymi lub mięsnymi: od 30 zł/osoba.

•

Miejsca parkingowe dla gości.

Załączona oferta jest tylko propozycją z naszej strony, którą w zależności od możliwości,
potrzeb czy sugestii możemy dowolnie zmodyfikować i dostosować do Państwa .
W przypadku jakichkolwiek pytań pozostaję do dyspozycji i mailowo i telefonicznie.

Aleksandra Kowalska
Manager Marina Mielno
666 700 254
kierownik@marina-mielno.pl

