
Œwi¹teczne Spotkanie
 

Firmowe 
Szanowni Pañstwo,

  

   Adwent to okres radosnego oczekiwania, to czas przygotowañ 

do nadchodz¹cych œwi¹t, ale te¿ okazja do wspólnie spêdzonych chwil...

Zapraszamy Pañstwa na firmowe spotkania w goœcinne progi hoteli sieci

Pietrak, Hotelu ibis Styles Gniezno Stare Miasto oraz bajkowego Pa³acu 

Balcerowo. 

Zapach choinki i wigilijnych potraw, blask œwiec, kolêdy i pastora³ki

stworz¹ tu wspania³y klimat i pozwol¹ na zacieœnienie wiêzi i relacji, a ponadto 

wzmocni¹ dobry wizerunek Pañstwa firmy.              

Na ten uroczysty dzieñ, Szef Kuchni przygotuje specjalnie dla Pañstwa 

œwi¹teczne menu. Zarówno kulinarni tradycjonaliœci jak i poszukiwacze 

nowych smaków znajd¹ tutaj coœ dla siebie. Ùàczymy tradycjæ z dobrym 

smakiem.  

                                                                Zachêcamy do zapoznania siê z ofert¹

www.pietrak.pl



(nie dotyczy Pa³acu Balcerowo)
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PROPOZYCJA II

PROPOZYCJA III

PROPOZYCJA I

(dla minimum 10 osób)

(dla minimum 10 osób)

(dla minimum 10 osób)

Zupa

Barszcz czerwony

podany z krokietem z kapust¹ i grzybami

II Danie ( wyporcjowane)

Karp w chrupi¹cej skórce sma¿ony na 

maœle, podany z rumianymi pieczarkami, 

ziemniakami z koperkiem i zasma¿on¹ 

kapust¹ z grzybami

Deser

Ciasto domowego wypieku z cukierni 

Hotelu Pietrak

Œwi¹teczny piernik z bakaliami i wiœniami

Napoje

Kawa lub herbata - 1 por/os

woda, sok owocowy 1 por/os 

Cena: 55 z³/os

Deser

Ciasto domowego wypieku z Cukierni 

Hotelu Pietrak ( 2 por,/os)

Tradycyjna makowa strucla

Sernik z brzoskwiniami

Œwi¹teczny piernik z bakaliami i wiœniami

Zimne zak¹ski (2,5 por./os)

Karp w galarecie

Œledzik po kaszubsku

Dorsz w zalewie s³odko - kwaœnej

Sa³atka a`la Waldorf z orzechami w³oskimi, 

mandarynk¹ i selerem

Pieczywo, mas³o

Napoje

Kawa lub herbata (1 por/os)

woda, sok owocowy ( 1 por/os)

Cena: 85 z³/os

Zupa

Wigilijna zupa grzybowa podana z 

³azankami

II Danie ( 2 por/os)

Chrupi¹cy filet z karpia sma¿ony na maœle   

z rumianymi pieczarkami

Œwi¹teczne pierogi z kapust¹ i grzybami 

okraszone cebulk¹

Pierogi z ³ososiem i szpinakiem na sosie 

cytrynowo - koperkowym

Dodatki ( 1por./os)

Ziemniaki z koperkiem

Bukiet warzyw gotowanych

Lampka wina musuj¹cego na toast

Przystawka

Trio œledziowe podane z bu³eczkami 

w³asnego wypieku, mase³ko

Zupa

Wigilijna zupa rybna z kolorowymi 

warzywami

II Danie (2,5 por/os)

Pstr¹g z grilla podany na warzywach

Chrupi¹cy karp sma¿ony na maœle

Pierogi z kapust¹ i grzybami

Pierogi ruskie z ziemniaków i sera 

okraszone cebulk¹

Dodatki (1 por/os)

Ziemniaki z koperkiem

Surówka z selera z orzechami w³oskimi

Surówka z marchwi z jab³kiem i miodem

Bukiet warzyw gotowanych

Deser

Ciasto domowego wypieku z cukierni 

Hotelu Pietrak ( 3 por/os)

Tradycyjna makowa strucla

Œwi¹teczny piernik z bakaliami i wiœniami

Puszysty sernik jogurtowy

Zimne zak¹ski

Tatar z ³ososia

Rolada z pstr¹ga z musem chrzanowym

Terina z sandacza

Pasztet z pieczarek podany z ¿urawin¹ lub 

Terina ze  szpinaku

Tradycyjna sa³atka jarzynowa

Pieczywo, mas³o

Napoje

Kawa lub herbata ( 1por/os)

sok owocowy (0,5 l/os)

woda mineralna ( bez ograniczeñ)

Cena: 108 z³/os



MENU WIGILIJNE W FORMIE BUFETU
(dla minimum 30 osób)

PROPOZYCJA IV

DODATKOWO POLECAMY

Lampka wina musuj¹cego na toast

Zupa

Barszcz czerwony z uszkami

Wigilijna zupa grzybowa z ³azankami

II Danie ( 2,5 por/os)

Karp w chrupi¹cej skórce sma¿ony na 

maœle podany z rumianymi pieczarkami

£osoœ w sosie koperkowym

Rolada z pstr¹ga na sosie                                     

cytrynowo - szafranowym

Tradycyjna kapusta z grzybami

Pierogi po Lwowsku z twaro¿kiem

Pierogi z kapust¹ i grzybami

Dodatki

Ziemniaki z koperkiem

Brukselka okraszona bu³k¹ tart¹

Marchewka gotowana,                                    

glazurowana miodem

Surówka z selera z orzechem w³oskim

Surówka z marchwi z jab³kiem i miodem

Surówka z kapusty

Deser

Ciasto domowego wypieku z cukierni 

Hotelu Pietrak ( 3 por/os)

Tradycyjna makowa strucla

Œwi¹teczny piernik z bakaliami

Aksamitny sernik z ros¹

Zimne zak¹ski ( 2,5 por/os)

Karp w galarecie

Dorsz po grecku

Terina z ³ososia

Pasztet ze szpinakiem

Tradycyjna sa³atka jarzynowa

Napoje

Kawa lub herbata ( bez ograniczeñ)

woda, sok owocowy ( bez ograniczeñ)

Cena: 128 z³/os

KULINARNE ATRAKCJE WIECZORU

-£osoœ w ca³oœci na sa³atce ( cena do uzgodnienia)

- Bufet Kapitana - kompozycja owoców morza i ryb ( cena do ustalenia )

LIVE COOKING - Pierogi z makiem sma¿one na karmelu - 3 z³/szt

ALKOHOLE - szeroki asortyment w preferencyjnych cenach

Jest to propozycja, która zgodnie z Pañstwa ¿yczeniem mo¿e ulec zmianie.

Elastycznoœæ i dopasowanie, a tak¿e ró¿norodnoœæ oferty zawdziêczamy 

wieloletniemu doœwiadczeniu i staraniom naszych pracowników, 

dziêki temu „Podejmujemy po królewsku”...

Ka¿da z zaprezentowanych ofert zawiera:

- œwi¹teczn¹ oprawê muzyczn¹ w tle

- œwi¹teczny wystrój

- op³atek

- mo¿liwoœæ sali na wy³¹cznoœæ

- na ¿yczenie przygotujemy kompot z suszu 1 por/ 3 z³

Wiêcej informacji uzyskaj¹ pañstwo u Managerów naszych obiektów:

Hotel Pietrak w GnieŸnie 

Hotel Adalbertus w GnieŸnie 

Hotel Ibis Styles w GnieŸnie

Hotel Pietrak w Trzemesznie

Hotel Pietrak w W¹growcu

tel.: 668 406 058

tel.: 698 850 687

tel.: 668 040 514

tel.: 506 085 711

tel.: 664 483 822
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