
SERDECZNIE ZAPRASZAMY PAŃSTWA
DO SKORZYSTANIA Z OFERTY ŚWIĄTECZNEJ.

Specjalnie dla Gości Vanilla Aparthotelu przygotowaliśmy 
atrakcyjne ceny świątecznych kolacji i Wigilii firmowych.

Więcej informacji: tel: 728 429 613, 12 354 01 51
e-mail: biuro@aparthotelvanilla.pl | www.aparthotelvanilla.pl



Szanowni Państwo, 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą świąteczną. 
Przygotowaliśmy dla Państwa propozycje smacznego lecz 

klasycznego menu świątecznego. 

Nasze nowoczesne wnętrza, przystrojone eleganckimi ozdobami 
zapewne nadadzą uroku Państwa uroczystości świątecznej. 

Dodatkowo poza wykwintnym menu, zapraszamy do skorzystania 
z naszej specjalnej oferty świątecznej – przygotowaliśmy dla 

Państwa moc ciekawych propozycji atrakcji, które z pewnością 
urozmaicą Państwa spotkanie, umocnią więzy między 

pracownikami i zachęcą do współpracy w Nowym Roku.  

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia życzymy 
Państwu wszelkiej pomyślności. Niech ten szczególny, magiczny 
czas przyniesie Państwu wiele radości, ciepła i cudownych chwil 

spędzonych z bliskimi. 

Wesołych Świąt!



Menu wigilijne 1
Serwowane

PRZYSTAWKA 
Kompozycja wigilijnych śledzi

Chałka
Pierogi  z  kapustą  i  grzybami

ZUPA:
Barszcz  czerwony  z  uszkami

DANIE GŁÓWNE:
Filet z karpia panierowany, 

Ziemniaki
Kapusta z grochem

DESER:
Makowiec

Kompot z suszonych owoców

Napoje:
Kawa, herbata, sok pomarańczowy, woda mineralna gazowana, 

niegazowana, coca cola, sprite.



Menu wigilijne 2
Serwowane

PRZYSTAWKA 
Tatar  z wędzonego  łososia  z ziołowym winegretem

Chałka
Pierogi  z  kapustą  i  grzybami

ZUPA:
Kulebiak wigilijny z czerwonym barszczem

DANIE GŁÓWNE:
Filet z karpia z duszonymi borowikami

Zapiekanka z ziemniaków
Warzywa duszone z miodem i cytryną

DESER:
Kompozycja świątecznych ciast
Kompot z suszonych owoców

Napoje:
Kawa, herbata, sok pomarańczowy, woda mineralna gazowana, 

niegazowana, coca cola, sprite.



Menu wigilijne 3
Serwowane

PRZYSTAWKA 
Karp  po żydowsku

Chałka
ZUPA:

Zupa   grzybowa  z łazankami
DANIE GŁÓWNE:

Filet z sandacza  w szarym sosie po polsku
Ziemniaki pieczone
Gorące warzywa

DESER:
Kompozycja świątecznych ciast

ZIMNE PRZEKĄSKI
Półmiski zimnych mięs i wędlin

Kompozycje śledziowe
Filet z ryby pieczony z warzywami

Jajka faszerowane musami
Pomidorki cherry faszerowane

Tymbaliki z kurczaka
Kompozycje  sałatek( 2rodzaje)

II DANIE GORACE
Indyk Orientalny z ryżem

Napoje:
Kawa, herbata, sok pomarańczowy, woda mineralna gazowana,                  

niegazowana, coca cola, sprite.



Alkohole: 

Open Bar

1 propozycja: 
Wino, piwo, wódka, woda mineralna gazowana i nie gazowana, 

coca cola, sprite, kawa różne rodzaje , herbata czarna oraz 
owocowa , gorąca czekolada, sok pomarańczowy 

2 propozycja: 
Wino, piwo, wódka, whisky, woda mineralna gazowana i nie 

gazowana, coca cola, sprite, kawa różne rodzaje , herbata czarna 
oraz owocowa , gorąca czekolada, sok pomarańczowy 

Możliwość zamówienia napoi alkoholowych – wino białe/ 
czerwone, grzaniec galicyjski, wódka, piwo, whisky, koniaki, rumy, 

likiery, drinki.



Zapraszam do kontaktu 
Robert Leja

E-mail: robert.leja@aparthotelvanilla.pl

Więcej informacji: tel: 728 429 613, 12 354 01 51
e-mail: biuro@aparthotelvanilla.pl | www.aparthotelvanilla.pl


