
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDUSTRIALNA WIGILIA  Z EVENTEM W TLE  

 

Nasz kreatywny Zespół Hotelu Tobaco wprowadzi Was w Bożonarodzeniowy, radosny nastrój zapraszając  
do Restauracji u Kretschmera i proponując szereg świątecznych atrakcji. 

Grudzień swoją magią czaruje na długo przed Bożym Narodzeniem. Czujemy świąteczny nastrój nie tylko w domu 
ale i wykonując służbowe obowiązki. Warto wykorzystać tę atmosferę do integracji pracowników zasiadając przy 

wspólnym stole.  

Nasze industrialne wnętrza i nowe przestrzenie konferencyjne są doskonałym miejscem do podsumowania  

i uczczenia wspólnych osiągnięć i rozbudzenia entuzjazmu na Nowy Rok. 

Są też doskonałą okazją do skosztowania tradycyjnych potraw przygotowywanych pod okiem naszego Szefa 

Kuchni – Macieja Kowalskiego i rozkoszowania się nimi podczas wspólnej zabawy. 

Przedstawiamy zróżnicowane menu wigilii firmowych i już dziś życzymy Wesołych Świąt i doskonałej zabawy  

z Hotelem Tobaco.  

 

 

W sprawach rezerwacji skontaktuj się z naszym  event managerem: 

Katarzyna Skrzeczkowska 

kom. 506 274 074  

kskrzeczkowska@hoteltobaco.pl  

mailto:kskrzeczkowska@hoteltobaco.pl


 

ROZGRZEJ SIĘ  
Wino grzane z przyprawami  

i owocami / Świąteczny 

poncz 

15 zł/os netto  

 

ZASZALEJ Z DESEREM 
Deser podawany w bombce 

dla grup do 50 osób 
12 zł/os netto 

 

 

MENU  WIGILIJNE 
 

MENU I 
 91 zł/os. netto 
 
Karp w galarecie z musem  
cytrynowym 

Śledź w oleju z zielonym 
pieprzem i koprem 

Sałatka ziemniaczana  
z selerem, ogórkiem i porem 
Terina z grochu i grzybów  

z musem chrzanowym  
Makiełki  
Barszcz czerwony z uszkami 

Pierogi z kapustą i grzybami 
Karp smażony lub 

Sola pieczona w sosie 
porowym (do wyboru jedno)  
Kapusta z grochem 

Ziemniaki opiekane 
Kompot z suszu 
Ciasto: sernik, makowiec, 

szarlotka, piernik 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

MENU II 
111 zł/os. netto 
 
Karp w galarecie z musem 
cytrynowym 

Śledź na dwa sposoby:  
po królewsku i w zalewie 

miodowo-musztardowej 
Makiełki 
Kasza pęczak z suszonymi 

pomidorami, oliwkami  
i karczochami 
Roladka biszkoptowa  

z wędzonym łososiem 
Ptysie faszerowane musem  

z wędzonej ryby  
Barszcz czerwony z uszkami 
Zupa grzybowa z łazankami 

Pierogi z kapustą i grzybami 
Karp smażony lub 
Sola pieczona w sosie 

porowym (do wyboru jedno)  
Kapusta z grochem 

Czarna soczewica z grzybami  
i groszkiem cukrowym 
Ziemniak pieczony 

Kompot z suszu 
Owoce filetowane  
Ciasto: sernik, piernik,  

szarlotka, makowiec 

 

 

 

 

MENU III 
119 zł/os. netto 
 
Karp w galarecie z musem cytrynowym 
Pstrąg faszerowany figami z musem 

cytrusowym  
Śledź na dwa sposoby: po królewsku,  

w oleju z zielonym pieprzem 
Ptysie faszerowane musem  
z wędzonej ryby  

Terina z grochu i grzybów  
z musem chrzanowym  
Makiełki 

Kasza pęczak  z suszonymi pomidorami, 
oliwkami i karczochami 

Roladka biszkoptowa z wędzonym 
łososiem  
Barszcz czerwony z uszkami 

Zupa grzybowa z łazankami 
Karp smażony lub Sola pieczona  
w sosie porowym (do wyboru jedno)  

Pierogi z kapustą i grzybami 
Kapusta z grochem 

Czarna soczewica z grzybami  

i groszkiem cukrowym 

Ziemniaki pieczone 
Kompot z suszu 
Owoce filetowane  

Ciasto: sernik, szarlotka,  
makowiec, piernik 

 
 

NAPOJE  

GRATIS DO KAŻDEGO MENU 

(kawa, herbata,  

woda mineralna) 

 

W sprawach rezerwacji skontaktuj się z naszym  event managerem: 

Katarzyna Skrzeczkowska 

kom. 506 274 074 

kskrzeczkowska@hoteltobaco.pl  

 

mailto:kskrzeczkowska@hoteltobaco.pl

