
Restauracja Tiffany 

ul. Chrzanowska 2, 32–065 Wola Filipowska 

tel. +48 12 283 77 88 

tel. kom. +48 604 065 649 

www.restauracjatiffany.pl 

e-mail: tiffany@restauracjatiffany.pl 
 

 

 

SPOTKANIE WIGILIJNE 2018 r. 
 

Menu I 
cena: 55 zł netto/osoba  

 

Opłatek wigilijny (opcjonalnie) 
 

Zupa  

Barszcz czerwony z wigilijnymi uszkami 
 

Danie główne 

Karp w złocistej panierce z czosnkiem 

wraz z koperkowym purée ziemniaczanym  

oraz surówką z kiszonej kapusty 
 

Deser  

Ciasto świąteczne 
 

Napoje bez ograniczeń 

Kawa, herbata 

Soki owocowe 

Świąteczny kompot z suszu 

Woda niegazowana z cytryną i pomarańczą 
 

Czas trwania spotkania wigilijnego 

 z opcją obiadu: do 3 godzin. 

SPOTKANIE WIGILIJNE 2018 r. 
 

Menu II 
cena: 65 zł netto/osoba  

 

Opłatek wigilijny (opcjonalnie) 
 

Przystawka 

Tatar ze śledzia  
 

Zupa  

Barszcz czerwony z fasolą  
 

Danie główne 

Karp w złocistej panierce z czosnkiem  

wraz z pierogami z kapustą i grzybami 

oraz burakami z chrzanem 
 

Deser  

Ciasto świąteczne 
 

Napoje bez ograniczeń 

Kawa, herbata 

Soki owocowe 

Świąteczny kompot z suszu 

Woda niegazowana z cytryną i pomarańczą 

SPOTKANIE WIGILIJNE 2018 r. 
 

Menu III 
cena: 65 zł netto/osoba  

 

Opłatek wigilijny (opcjonalnie) 
 

Zupa  

Żurek wigilijny 
 

Danie główne 

Dorsz na sosie koperkowym 

 wraz z ziemniakami opiekanymi w tymianku 

oraz surówką z czerwonej kapusty 
 

Deser  

Pieczone jabłko z żurawiną 

w cieście francuskim 
 

Napoje bez ograniczeń 

Kawa, herbata 

Soki owocowe 

Świąteczny kompot z suszu 

Woda niegazowana z cytryną i pomarańczą 
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SPOTKANIE WIGILIJNE 2018 r. 
 

Menu IV 
cena: 95 zł netto/osoba  

 

Opłatek wigilijny (opcjonalnie) 
 

Zupa  

Zupa grzybowa z łazankami 
 

Danie główne 

Łosoś na sosie cytrynowo-kaparowym 

 wraz z placuszkami ziemniaczanymi rösti  

 oraz kapustą z grochem 
 

Deser  

Domowa szarlotka na ciepło  

z gałką lodów waniliowych 
 

Zimne zakąski  

Sałatka jarzynowa  

Śledzie wigilijne 

Tymbaliki rybne 

Ryba po grecku 

Babeczki faszerowane musem z łososia 

Pieczywo 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

  

  
 

Napoje bez ograniczeń 

Soki owocowe 

Kawa, herbata 

Napoje gazowane 

Świąteczny kompot z suszu 

Woda niegazowana z cytryną i pomarańczą 

 
 

Czas trwania spotkania wigilijnego 

 z opcją obiadu i zimnej płyty: 

 do 5 godzin. 

PAKIETY DODATKOWE 2018 r. 
 

Przystawka 

Terrina chrzanowa z wędzonym łososiem  

cena: 18 zł netto/osoba  
 

Kolacja 

Barszcz czerwony  

z pasztecikiem kapuściano-grzybowym 

cena: 14 zł netto/osoba  
 

Pakiet deserowy 

Wybór ciast świątecznych 

cena: 10 zł netto/osoba  
 

Carpaccio z owoców 

cena: 5 zł netto/osoba  
 

Pakiet alkoholowy 

Wino Sol de Chile (wytrawne, półsłodkie) 

cena: 35 zł netto/0,75l 
 

Wódka Wyborowa 

cena: 35 zł netto/0,5l 

 

Z poważaniem, 

Agnieszka Sobczyńska 

manager 
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