Wigilie Firmowe w Pałacu Wąsowo
W magiczne grudniowe wieczory zapraszamy Państwa do miejsca niezwykłego,
gdzie opłatkowe spotkania odbywają się od ponad 200 lat.
W zabytkowych wnętrzach Pałacu Wąsowo tradycja splata się
z teraźniejszością, a dzieła sztuki z funkcjonalnością.
Smak tradycyjnych polskich potraw, blask ognia w kominkach w mroźne
wieczory, na długo pozostaną w pamięci naszych Gości.

Propozycje menu wigilijnego
Kolacja serwowana
Menu I 60 zł
Postny barszcz wigilijny
Karp panierowany, smażony na złoto, z ziemniakami i surówką z kiszonej kapusty
Pieczone jabłko z konfiturą borówkową i suszonymi śliwkami, z lodem waniliowym
i pomarańczowym likierem

Menu II 86 zł
Zupa z borowików
Polędwiczki z dorsza na sosie z szyjek rakowych z ziemniaczanym purée i warzywami z pary
Pałacowy sernik lub szarlotka z gałką lodów i sosem waniliowym
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Kolacja na półmiskach
Menu III 120 zł
Zupa dla wszystkich
Krem pieczarkowy z grzankami ziołowymi
Dania ciepłe (2 porcje ryby/os.)
Karp panierowany, smażony na złoto
Pstrąg smażony w warzywach
Pałacowe pierogi z kapustą i grzybami
Ziemniaki gotowane z koperkiem
Krokiety z kapustą i grzybami smażone na maśle
Wigilijna kapusta z grzybami
Surówka z kiszonej kapusty
Pieczarki faszerowane w panierunku
Sos kurkowy
Deser (2 porcje/os.)
Sernik wiedeński
Makowiec lub rolada makowa
Zimne przekąski (2 porcje/os.)
Jajko faszerowane pieczarkami
Śledzik po cygańsku na ostro
Ryba po grecku
Pstrąg w galarecie
Sałatka jarzynowa
Pieczywo, Masło

Kolacja serwowana z bufetem
Menu IV 130 zł
Zupa dla wszystkich
Specjalność Szefa Kuchni - zupa z borowików podana w ciepłym chlebie
Danie główne serwowane dla wszystkich do wyboru:
Sandacz na grillowanych plastrach cukinii z ziemniaczanymi rozetkami
Pierś z kaczki duszona w winie, podana z pyzami, ciemnym sosem i modrą kapustą
Deser w bufecie (2 porcje ciasta/os.)
Sernik na brzoskwiniach
Piernik z bakaliami
Owoce
Zimne przekąski w bufecie (3 porcje/os.)
Jajko nadziewane pastą rybną
Śledzik w śmietanie
Sandacz w galarecie
Płatki wędzonego łososia na cytrynie
Świąteczny schab ze śliwką
Sałatka jarzynowa
Sałatka z tuńczykiem
Pieczywo, Masło
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Atrakcje wieczoru
700 zł

Pianista do kolacji

Trudno wyobrazić sobie wigilię bez polskich kolęd. Dźwięki pałacowego pianina uświetnią
spotkanie przy świątecznym stole.

Chodzenie z gwiazdą betlejemską i turoniem
To barwne i dynamiczne widowisko przybliży Państwu
staropolskie obyczaje ludowe. Spotkamy tu postaci
kolędników-muzykantów. W zabawne sceny wplecione są
żywiołowe tańce i przyśpiewki.
2900 zł

Zabawy wigilijne

cena ustalana indywidualnie

Zabawy świąteczne prowadzone przez Gwiazdora, wspólne
przygotowywanie ozdób na choinkę, zdobienie pierników,
malowanie bombek, ubieranie choinki, konkursy, wspólne
kolędowanie przy kominku – słowem świąteczna integracja!

Spotkanie ze św. Mikołajem - „Gwiazdorem”

800 zł*

*w cenę wliczone nagłośnienie sali

Kulig

25 zł./godz./os.

Niezapomnianych wrażeń dostarczy przejażdżka saniami
zaprzęgniętymi w rzadkiej maści konie fryzyjskie.

Ceny atrakcji podane są w kwotach netto.

3

