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Wigilijny wieczór
to czas wyjątkowy, spędzany z rodziną 
i przyjaciółmi. Jednak przyjaciele z pracy 
i więzi między nimi są równie ważne, jak 
te rodzinne. 

Dzięki naszej ofercie możecie zorganizować 
wyjątkowe przyjęcie świąteczne w gronie 
zawodowym. 

Specjalnie na tę okazję przygotowaliśmy 
dla Państwa ofertę kolacji wigilijnej 
w trzech wariantach. 



Pakiet 1
150 zł
za osobę

120 zł
za osobę

Pakiet 2
90 zł
za osobę

Pakiet 3



Pakiet 1
150 zł za osobę

Zupa 
(do wyboru)

Grzybowa 
z łazankami 
Barszcz czerwony 
z krokietem

Dania główne 
(serwowane, bufetowe 
lub na półmiskach)

Pierogi z kapustą 
i grzybami 
Pierogi z kaszą 
gryczaną i borowikiem
Pierogi ze szpinakiem 
Filet z karpia 
zapieczony 
z pieczarkami 
Filet z dorsza 
smażony w jajku
Sandacz w sosie 
kurkowym
Kremowa kasza 
pęczak z grzybami
Kapusta z grochem

Z imne 
zakaski 
Śledź w oleju 
Śledź w śmietanie 
Ryba po grecku
Faszerowane 
pieczarki
Sałatka jarzynowa
Sałatka z wędzonym 
pstrągiem

Bufet słodki
 
Piernik 
Makowiec 
Sernik 
Kompot z suszu 
Kawa 
Herbata 



Pakiet 2
120 zł za osobę

Zupa 
(do wyboru)

Grzybowa 
z łazankami 
Barszcz czerwony 
z krokietem

Dania główne 
(serwowane, bufetowe 
lub na półmiskach)

Pierogi z kapustą 
i grzybami 
Pierogi z kaszą 
gryczaną i borowikiem 
Filet z karpia 
zapieczony 
z pieczarkami 
Filet z dorsza 
smażony w jajku
Kremowa kasza 
pęczak z grzybami
Kapusta z grochem
 

Z imne 
zakaski 
Śledź w oleju 
Śledź w śmietanie 
Ryba po grecku
Faszerowane 
pieczarki
Sałatka jarzynowa

Bufet słodki
 
Piernik 
Makowiec 
Szarlotka 
Kompot z suszu 
Kawa 
Herbata 



Pakiet 3
90 zł za osobę

Zupa 
(do wyboru)

Grzybowa 
z łazankami 
Barszcz czerwony 
z krokietem

Dania główne 
(serwowane, bufetowe 
lub na półmiskach)

Pierogi z kapustą 
i grzybami 
Filet z karpia 
zapieczony 
z pieczarkami 
Kremowa kasza 
pęczak z grzybami
Kapusta z grochem
 

Z imne 
zakaski 
Śledź w oleju 
Śledź w śmietanie 
Ryba po grecku
Faszerowane 
pieczarki
Sałatka jarzynowa

Kawa 
Herbata 
Kompot z suszu



Kontakt

Adres
Plac Kościuszki 6,
95-070 Aleksandrów Łódzki 

Biuro
735 161 535
biuro@kamienica6.pl

Manager
ewelina.bak@kamienica6.pl 


