
Oferta
ŚWIĄTECZNA DLA FIRM

Zbliżają się święta Bożego Narodzenia.
 Jest to czas, kiedy częściej myślimy o rodzinie,

przyjaciołach i współpracownikach. 
Wigilia firmowa to wspaniała okazja aby usiąść do

wspólnego stołu i celebrować razem ten wyjątkowy czas.
 

Co roku mamy przyjemność organizować wigilie firmowe
zarówno w naszej restauracji jak i dostarczać świąteczne

menu w formie cateringu do Państwa firm.
W tym roku również przygotowaliśmy propozycje menu na

niezapomnianą wigilię firmową. 
Do wyboru są 3 zestawy menu, oparte o tradycyjne

świąteczno – wigilijne dania kuchni polskiej. 
Nie zabraknie w nich tradycyjnego wigilijnego karpia,

pierogów, wigilijnej kapusty z grzybami, kompotu z suszu czy
wigilijnych słodkości.

 
W trakcie wigilii firmowej zapewniamy odpowiedni nastrój
przy akompaniamencie świątecznych przebojów i/lub

kolęd, piękny świąteczny wystrój sali i aranżację stołów oraz  
opłatek na sianku.

 
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą

na wigilię firmową.

Restauracja Palce Lizać
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Oferta jest sugestią , jeśli chcieli by Państwo np. wymienić
dania postne na dania mięsne - zapraszamy do kontaktu.

 
Ponieżej przedstwiamy przygotowane przez nas zestawy

wigilijne.
 

Do każdego zestawu proponujemy 
Open Bar z winem w cenie 50 zł/os.

 
Wszystkie podane niżej ceny są cenami netto.

 
 
 
 

Oferta ważna dla min. 15 osób, 
w terminie 01.12 – 22.12.2021r.

 
Usługa dostępna po wcześniejszej rezerwacji.  

 
Oferta dostępna, również w formie cateringu bez lub z

pełną obsługą kelnerską - za dodatkową opłatą.
 

WARUNKI REZERWACJI
 

KONTAKT
 

Restauracja Palce Lizać
ul Ciepłownicza 24, Siechnice

tel. 693 449 400
tel. 669 5555 48
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Opłatek

Zupa grzybowa z łazankami

Pierogi z kapusta i grzybami

Kapusta z grzybami

Tradycyjny karp smażony 

Śledź w śmietanie

Sałatka jarzynowa

Ryba po grecku

Pieczywo, Masło

Ciasto – makowiec

Kompot z suszonych śliwek lub soki/napoje gazowane

Kawa, herbata, woda

 

MENU I  - 89 ZŁ/OS.
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Opłatek

Wigilijny barszcz z uszkami

Pierogi z kapustą i grzybami

Tradycyjny karp smażony 

Sandacz w migdałach

Kapusta z grzybami

Śledź po polsku z cebulką w oleju

Sałatka jarzynowa

Ryba po grecku

Kutia

Rolada szpinakowa z łososiem 

Pieczywo, Masło

Ciasta/makowiec, keks, piernik

Kompot z suszonych śliwek

 Kawa, herbata, woda, soki, napoje gazowane

 

 

MENU II  - 109 ZŁ/OS.
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Opłatek

Wigilijna kremowa zupa z borowików,

Barszcz z uszkami 

Tradycyjny karp smażony w migdałach,

Sandacz w migdałach

Ryba po grecku

Pierogi z kapustą i grzybami

Ziemniaczki faszerowane pieczarkami zapiekane serem 

Wigilijny bigos

Śledź po polsku z cebulką w oleju

Naleśniki szpinakowe z łososiem wędzonym

Kompot z suszonych owoców

Pieczywo, Masło

Ciasta/makowiec, keks, piernik/

Kawa, herbata, woda, sok, napoje gazowane

 

 

MENU III  - 149 ZŁ/OS.


