
Zbliża się magiczny czas Świąt Bożego Narodzenia.

Prosimy o zapoznanie się z propozycjami menu
zarówno w tradycyjnej formie serwowanej,
jak i w stylu stołu angielskiego.

W tym szczególnym okresie warto pomyśleć o osobach,
z którymi wspólnie przeszliście Państwo przez miniony rok
- Państwa pracownikach, współpracownikach, kontrahentach.
Czas przedświąteczny to idealny moment,
żeby podziękować im za współpracę,
podsumować wspólne osiągnięcia,
aby z optymizmem wkroczyć w Nowy Rok.

Proponujemy Państwu zorganizowanie

w nastrojowych wnętrzach Restauracji Zielonej

Przy grupach min. 22 os.
Organizator z osobą towarzyszącą NIEODPŁATNIE

Możliwość urozmaicenia kolacji o muzykę na żywo
oraz o wspólne kolędowanie przy akompaniamencie zespołu
Soul Trio Tadeusza Doroszko – za dodatkową opłatą 1500 zł

Hotel Gołębiewski, ul. Pałacowa 7,
15-064 Białystok, tel. 85 678 25 00,
bialystok@golebiewski.pl

firmowej kolacji wigilijnej



Krem z leśnych grzybów
Sandacz na sosie porowym
z pieczonymi ziemniakami
i warzywami z wody

Pierogi z kapustą i grzybami
Paszteciki z ciasta
francuskiego z grzybami

Śledź korzenny z rodzynkami
Śledź z cebulą
Ryba po grecku
Szczupak faszerowany
Rolada z karpia ze szpinakiem
Dorsz w galarecie
Kutia
Kompot z suszu
Kawa/herbata
Ciasto

Dania gorące:

Dania gorące na półmiskach:

Zimne przekąski:

Hotel Gołębiewski,
ul. Pałacowa 7,
15-064 Białystok,
tel. 85 678 25 00,
bialystok@golebiewski.pl

Kolacja Wigilijna
w formie serwowanej

Cena 100,00 zł /os.

Sandacz smażony na sosie porowym
Karp smażony
mocno pachnący grzybami i cebulką
Ciastko francuskie z łososiem wędzonym
Kapusta z grzybami
Naleśniki z grzybami
Pierogi z kapustą i grzybami
Barszcz z kołdunami grzybowymi
Zupa grzybowa z łazankami

Śledź korzenny z rodzynkami
Tatar z łososia
Ryba po grecku
Sałatka z pstrągiem wędzonym
Sałatka ziemniaczana z śledziem
Rolada z karpia ze szpinakiem
Dorsz w galarecie
Kulebiak drożdżowy
z nadzieniem z kapusty i grzybami
Kutia
Łamańce
Kompot z suszu
Kawa/herbata
Ciasta

Dania gorące:

Zimne przekąski:

Kolacja Wigilijna
w formie stołu angielskiego

Cena 100,00 zł/os.

(Minimalna ilość osób
przy stole angielskim 40)

Menu wigilijne


