SPOTKANIE
WIGILIJNE
W HOTELU FAROS
2018

Szanowni Państwo,
przed nami magiczny czas
Świąt Bożego Narodzenia.
Już teraz warto zaplanować świąteczne spotkanie
ze współpracownikami czy
partnerami biznesowymi.
Z tej okazji przygotowaliśmy dla Państwa
ofertę kameralnych wigilii firmowych
od 20 do 30 osób w restauracji Hotelu Faros.
Zapewniamy:
atmosferę relaksu,
świeże świąteczne potrawy,
dekorację stołów,
dźwięk kolęd,
blask świec
bezpłatny, monitorowany parking.
Zapraszamy gorąco do rezerwacji terminów !

Hotel Faros
ul. Słowackiego 165, 80-298 Gdańsk
tel. 58 670 47 07
e-mail: marketing@hotelfaros.pl
www.hotelfaros.pl

PROPOZYCJA I
dania serwowane talerzowo
1 porcja / osobę
ZUPA LUB PRZSTAWKA (możliwość wyboru jednej):
Rosół z fritatą 300ml
Wigilijny barszcz z pasztecikiem 300ml
Śledzik po kaszubsku 80g
DANIE GŁÓWNE (możliwość wyboru jednego):
Filet z karpia saute w towarzystwie ziemniaków z
wody i kapusty zasmażanej 150g / 200g / 150g
Schab ze śliwką w sosie własnym podawany z
ziemniakami z wody i buraczkami na ciepło
150g / 200g / 150g
PRZEKĄSKA NA GORĄCO:
Domowe pierogi z kapustą i grzybami 6 szt./osoba
podawane na półmiskach z okrasą
DESER:
Sernik z łezką sosu czekoladowego 150g
BUFET:
Woda źródlana z cytryną bez ograniczeń
Kawa 250 ml
Herbata 250 ml

85 PLN / OSOBĘ

PROPOZYCJA II
dania serwowane na półmiskach
1,5 porcji / osobę
ZUPA LUB PRZYSTAWKA (możliwość wyboru jednej):
Zupa grzybowa z łazankami 300ml
Wigilijny barszcz z pasztecikiem 300ml
Śledzik po kaszubsku 80g
DANIE GŁÓWNE MIĘSNE (możliwość wyboru jednego):
Żeberka w miodzie 120g
Pierś z kurczaka w sosie grzybowym 120g
DANIE GŁÓWNE RYBNE (możliwość wyboru jednego):
Filet karpia saute 120g
Panierowany dorsz z pieczarkami 120g / 50g
PRZEKĄSKA NA GORĄCO:
Domowe pierogi z kapustą i grzybami 6 szt.
podawane na półmiskach z okrasą
DODATKI:
Ziemniaki z wody 200g
Kasza pęczak 200g
Zestaw trzech surówek 150g
DESER:
Sernik 70g
Szarlotka 70g
BUFET:
Kompot zimowy 200ml
Woda źródlana z cytryną bez ograniczeń
Kawa bez ograniczeń
Herbata bez ograniczeń

130 PLN / OSOBĘ

PROPOZYCJA III
dania serwowane na półmiskach
1,5 porcji / osobę
ZUPA (możliwość wyboru jednej):
Zupa grzybowa z łazankami 300ml
Wigilijny barszcz z pasztecikiem 300ml
DANIE GŁÓWNE MIĘSNE (możliwość wyboru
jednego):
Schab ze śliwką w sosie własnym 120g
Pierś z kurczaka w sosie grzybowym
120g
DANIE GŁÓWNE RYBNE (możliwość wyboru
jednego):
Dorsz w sosie cytrynowo-maślanym
120g
Panierowany dorsz z pieczarkami
120g / 50g
PRZEKĄSKA NA GORĄCO:
Domowe pierogi z kapustą i grzybami
6 szt. podawane na półmiskach z
okrasą
DODATKI:
Ziemniaki z wody 200g
Kasza pęczak 200g
Zestaw trzech surówek 150g
DESER:
Słodki plater ciast wigilijnych 150g
PRZEKĄSKA NA ZIMNO:
Śledzik w śmietanie i po kaszubsku 80g
Ryba po grecku 100g
Pieczone mięsa z chrzanem i ćwikłą
120g
Świąteczna sałatka jarzynowa 100g
Pieczywo
Masło
BUFET:
Kompot zimowy 200ml
Woda źródlana z cytryną bez ograniczeń
Kawa bez ograniczeń
Herbata bez ograniczeń

160 PLN / OSOBĘ

NAPOJE

Dzbanek soku 1,5 L 15 PLN
Dzbanek kompotu zimowego 10 PLN

Istnieje możliwość dokupienia napoi alkoholowych na
miejscu w restauracji.

W celu przyjęcia rezerwacji wymagana jest wpłata zadatku w
wysokości 40% wartości całego zamówienia.

