
 
  
 
 
 
 
 
  

  

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia - czas nie tylko 

ciepłych spotkań w gronie rodzinnym, ale także okazja do 

spędzenia miłego czasu w gronie firmowym. To 

sposobność, aby przy pięknie nakrytym świątecznym stole, 

blasku świec i dźwięku kolęd podziękować sobie 

wzajemnie za trud i wysiłek włożony we wspólną pracę oraz 

scalić zespół. 

Specjalnie na tę okazję przygotowaliśmy dla Państwa 

trzy propozycje wyjątkowej Wigilii Firmowej w nastrojowej 

atmosferze w Restauracji „Pepper & Salt” w Hotelu 

Mercure Piotrków Trybunalski Vestil. 

 

Zachęcamy do zapoznania się z naszą propozycją, a przede 

wszystkim do kontaktu z nami. 

W razie potrzeby z przyjemnością skomponujemy menu 

zgodnie z Państwa życzeniem i budżetem. 

Szczegółowych informacji udzielamy pod numerem 

telefonu 44 616 00 45. 

 

 

 



 
  
 
 
 
 
 
  

  

PROPOZYCJA I  

 

DANIA GORĄCE 

Barszczyk czerwony z uszkami 

Pierogi z kapustą i z grzybami 

Ryba w płatkach migdałowych 

BUFET ZIMNY 

Łazanki z makiem i bakaliami 

Ryba po grecku 

Śledź w śmietanie 

Roladki z łososia z twarożkiem 

Sałatka jarzynowa 

Sałatka pieczarkowa 

Pieczywo z masłem 

Ciasto (makowiec, piernik, sernik) 

PAKIET NAPOI 

Herbata, kawa 

Kompot z suszonych owoców 
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PROPOZYCJA II 

 

DANIA GORĄCE 

Tradycyjna zupa grzybowa z makaronem 

Karp panierowany 

Kapusta z grochem 

BUFET ZIMNY 

Łazanki z kapustą i grzybami 

Karp po żydowsku 

Śledź w sosie śmietanowym 

Rolmopsy w zalewie octowej 

Sałatka jarzynowa 

Sałatka pieczarkowa 

Pieczywo z masłem 

Ciasto (makowiec, piernik, sernik) 

PAKIET NAPOI 

Herbata, kawa 

Kompot z suszonych owoców 
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PROPOZYCJA III 
 

DANIA GORĄCE 

Barszczyk czerwony z uszkami 

Pierogi z kapustą i grzybami 

Karp panierowany 

BUFET ZIMNY 

Łazanki z makiem i bakaliami 

Ryba w sosie krymskim 

Karp w galarecie 

Śledź w sosie śmietanowym 

Śledź w oleju 

Pieczarki w cieście 

Sałatka z tuńczykiem 

Pieczywo z masłem 

Ciasto (makowiec, piernik, sernik) 

PAKIET NAPOI 

Herbata, kawa 

Kompot z suszonych owoców 
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DODATKOWE DANIA GORĄCE 

 

Ryba w płatkach migdałowych 18 zł /os. 

Pierogi ze szpinakiem i serem feta 18 zł / os. 

Pierogi z kapustą i grzybami 15 zł / os. 

Wigilijna kapusta z grzybami 12 zł / os. 

Wigilijna kapusta z grochem 10 zł / os. 

 

 

 

 


