




Menu świąteczne serwowane

Propozycja 2

Przystawka
Dziki łosoś bałtycki, kiszone buraki, chips
z chleba, galaretka z cydru

Zupa
Krem z grzybów, grzanki, trawa żubrowa

Danie główne
Udko z kaczki, śliwka, grzyby, kopytka,
czerwona kapusta

Deser
Tarta kajmakowo-makowa, mini beziki,
wędzona śliwka

_______
115zł / os.

Propozycja 1

Przystawka
Sezonowany Rostbef, mus z buraków,
ziemia piernikowa, mus chrzanowy

Zupa
Zupa rybna, piernik, warzywa
korzeniowe palone

Danie główne
Sandacz, mus z grochu i kapusty, puree
truflowe, warzywa, sos rakowy

Deser
Sernik, pierniki, mus dyniowy

_______
125zł / os.

* wszystkie ceny są cenami netto



Propozycja 3

Przystawka
Tatar z śledzia, ogórek, śmietana, palony
koper

Zupa
Krem z buraków, oliwa truflowa, espuma
chrzanowa

Danie główne
Dorsz, sos grzybowy, pieczone warzywa,
maślane puree

Deser
Jabłko, kruszonka, lody waniliowe

_______
95zł / os.

Menu świąteczne serwowane

* wszystkie ceny są cenami netto



Propozycja 1

Zupa
Krem z buraków, oliwa truflowa, espuma
chrzanowa

Bufet zimny
Wybór wędzonych ryb z naszej
wędzarni (makrela, pstrąg, łosoś)
Śledzie w 3 smakach
Ryba po grecku
Galaretki z rybami
Misa pieczonych mięs z sosami
i marynatami
Sałatka jarzynowa z domowym
majonezem
Wybór pasztetów z konfiturą
z czerwonej cebuli oraz żurawiny
Pieczywo, masło
Wybór marynat i kiszonek oraz sosów

Bufet gorący
Sandacz w szampańskim sosie rakowym
Udka z kaczki w sosie grzybowo-
śliwkowym
Pierogi z kapustą i grzybami
Pierogi ruskie z twarogiem
Roladki z polędwiczki wieprzowej
w sosie miodowo-rozmarynowym
Pieczone warzywa korzeniowe
Pieczone ziemniaki w tłuszczu gęsim
z ziołami
Kopytka

Desery
Makówki
Szarlotka
Babeczki z kremem piernikowym
Kompot z suszonych owoców
_________
160zł / os.

Menu świąteczne bufetowe

* wszystkie ceny są cenami netto

minimum 20 osób



Propozycja 2

Zupa
Zupa rybna, piernik, warzywa korzeniowe
palone

Bufet zimny
Karp po żydowsku
Śledzie po Kaszubsku
Sałatka pomarańczowa z makiem
Sałatka ziemniaczana z boczkiem
i groszkiem zielonym
Świąteczna szynka z magielnicy
Rolada z boczku z ziołami
Wybór pasztetów z konfiturą z czerwonej
cebuli oraz żurawiny
Pieczywo, masło
Wybór marynat i kiszonek oraz sosów

Menu świąteczne bufetowe

* wszystkie ceny są cenami netto

Bufet ciepły
Dorsz w sosie herbaciano-grzybowym
Udka z kaczki w sosie pomarańczowo-
żurawinowym
Pierogi z kapustą i grzybami
Pieczone warzywa korzeniowe
Pieczone ziemniaki w tłuszczu gęsim
z ziołami
Kopytka

Desery
Makówki
Szarlotka
Kompot z suszonych owoców

________
150 zł / os.

minimum 20 osób



Propozycja 3

Zupa
Barszcz czerwony na domowym
zakwasie, uszka z kapustą i grzybami

Bufet zimny
Jajka faszerowane
Mus z pstrąga z zielenicy
Śledzie w 3 smakach
Ryba po grecku
Sałatka jarzynowa z domowym
majonezem
Karkówka pieczona w ziołach
Pieczywo, masło
Wybór marynat i kiszonek oraz sosów

* wszystkie ceny są cenami netto

Menu świąteczne bufetowe

Bufet ciepły
Dorsz w sosie herbaciano-grzybowym
Filet z indyka w sosie pomarańczowo-
żurawinowym
Pierogi ruskie z serem
Pieczone warzywa korzeniowe
Pieczone ziemniaki w tłuszczu gęsim
z ziołami

Desery
Szarlotka
Ciasto piernikowe
Kompot z suszonych owoców

_________
130zł / os.

minimum 20 osób



* wszystkie ceny są cenami netto

Świąteczne pakiety napojów

PAKIET 1
Kawa, wybór herbat
Soki, napoje gazowane, woda gazowana i niegazowana
Kompot z suszonych owoców do 2h /25zł os. do 4h /45zł os.

PAKIET 2
Kawa, wybór herbat
Soki, woda gazowana i niegazowana
Piwo regionalne Bytów
Hiszpańskie wino hausowe białe i czerwone
Plaza de Toros Temprenillo i Verdejo

PAKIET 3
Kawa, wybór herbat
Soki, napoje gazowane, woda gazowana i niegazowana
Piwo regionalne Bytów
Hiszpańskie wino hausowe białe i czerwone
Plaza de Toros Temprenillo i Verdejo
Wódka Żubrówka lub Wyborowa

PAKIET 4
Kawa, wybór herbat
Soki, napoje gazowane, woda gazowana i niegazowana
Piwo regionalne Bytów
Hiszpańskie wino hausowe białe i czerwone
Plaza de Toros Temprenillo i Verdejo
Wódka Żubrówka lub Wyborowa, whisky Grant's

Świąteczny poncz
Zimowy grzaniec
Kompot z suszu

do 2h /10zł os. do 4h /15zł os.
do 2h /25zł os. do 4h /35zł os.
do 2h /5zł os. do 4h /10zł os.

do 2h /70zł os. do 4h /100zł os.

do 2h /45zł os.

do 2h /50zł os.

do 4h /70zł os.

do 4h /80zł os.



Szczegółowe informacje i rezerwacje:

mice@hotelsopot.eu
+48 58 882 80 80


