
Świąteczne spotkania firmowe



Menu 
 

Zestaw I
Zupa z suszonych grzybów z łazankami

Sandacz z warzywami po grecku i puree ziemniaczanym
Pierogi z kapustą i grzybami

Świąteczne ciasta (makowiec, piernik, szarlotka z cynamonem)
Kawa, herbata

Woda mineralna 0,4l
Lampka wina 0,1l
130 zł / osoba

 
Zestaw II

Barszcz czerwony z uszkami z farszem z grzybów
 Smażony filet z karpia z kapustą i grzybami, ziemniaki opiekane z cebulką

Pierogi z kapustą i grzybami
Świąteczne ciasta (makowiec, piernik, szarlotka z cynamonem)

Kawa, herbata
Woda mineralna 0,4l

Lampka wina 0,1l
140 zł / osoba

 
Zestaw III

Tatar z pstrąga wędzonego na ryżowej prażynce z koprem włoskim 
i pieprzem młotkowanym

Krem z pieczonego buraka z kozim serem i szczypiorkiem
Filet z dorsza w cieście podany z dyniowym puree i gotowanymi warzywami

Opiekane pierogi z kapustą i grzybami
Świąteczne ciasta (makowiec, piernik, szarlotka z cynamonem)

Kawa, herbata
Woda mineralna 0,4l

Lampka wina 0,1l
150 zł / osoba

 
Zestaw IV

Wędzony filet z pstrąga na grzance z ciemnego pieczywa z sosem tatarskim 
Bulion grzybowy z kluseczkami lanymi

Pieczony filet z łososia w sosie chrzanowym podany na grillowanych warzywach 
z ziemniakami

Opiekane pierogi z kapustą i grzybami 
Śledź w śmietanie 

Świąteczne ciasta (makowiec, piernik, szarlotka z cynamonem)
Kawa, herbata

Woda mineralna 0,4l 
Lampka wina 0,1l
170 zł / osoba

 
 



 
Zestaw V

Zupa z suszonych grzybów z łazankami
Confitowany filet z kaczki w sosie z wędzonej śliwki, podany z pęczotto i sałatką z buraka

Pierogi z kapustą i grzybami
Pierogi ruskie

Paszteciki z łososia i szpinaku
Kapusta z grzybami

Wędzony filet z pstrąga
Krokiet z kapustą i grzybami
Kluseczki z makiem i miodem
Pieczywo własnego wypieku

Świąteczne ciasta (makowiec, piernik, szarlotka z cynamonem)
Kawa, herbata

Woda mineralna 0,4l 
Lampka wina 0,1l
185 zł / osoba

 
 

Dodatkowo proponujemy:
 

Deska specjałów z Chochołowej Spiżarni: 
Pieczona polędwiczka wieprzowa, boczek pieczony, chochołowe smarowidło, 
pâté z wątróbek drobiowych, pasta ze słonecznika z suszonymi pomidorami, 

śliwki owinięte boczkiem, paluchy drożdżowe, chleb domowy
175 zł ( dla 5 osób)

 
Bufet regionalny

Pieczone pasztety z żurawiną
Kabanosy i kiełbasy wiejskie

Salcesony z indyka i wieprzowy
Pieczona rolada boczkowa

Kaszanka
Karczek pieczony
Boczek wędzony

Pieczony udziec wieprzowy lub indyk w całości
Golonka pieczone

Pierogi
Sałatka jarzynowa
Pstrągi wędzone

Żurek w kociołku lub bigos myśliwski
Oscypki z żurawiną

Smalec ze skwarkami
Grzybki marynowane

Ogórki kiszone
Wypiekany u nas chleb na zakwasie

3700 zł / 100 os
 
 
 
 



 
 
 

Dodatkowe napoje i alkohole:
Woda mineralna: 12 zł / 1l

Sok: 25 zł / 1l
Pepsi, Mirinda, 7up: 10 zł / 0,2l 

Piwo: 450 zł / 30l 
Wino białe / czerwone: od 75 zł / but. 0,75l 

Wódka Wyborowa: 70 zł /but. 0,5l 
Jack Danniels: 150 zł / 0,7l

Johnnie Walker Red: 130 zł / 0,7l
 

Wszystkie potrawy przygotowywane są na miejscu w Chochołowym Dworze 
wg naszych sprawdzonych receptur i z najwyższej jakości produktów.

 
Dodatkowo oferujemy również świąteczne zestawy prezentowe 

oraz vouchery upominkowe do Chochołowego Dworu na wybraną kwotę.
 

Nocleg: 
Pokój 1-osobowy: 239 zł 
Pokój 2-osobowy: 299 zł 
Pokój 3-osobowy: 359 zł

Cena za pokój za noc ze śniadaniem.
Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15.00 i kończy o godz. 11.00 dnia kolejnego. 

 
Wszystkie powyżej podane ceny są cenami brutto.

 
 
 
 
 

Zapraszamy do kontaktu:
tel. 12 620 39 00, sprzedaz@chocholowydwor.pl

 


