
 
 

                      Catering Świąteczny 

 

 
 

Brakuje czasu na organizację wigilijnego spotkania firmowego poza siedzibą? 
Wolicie Państwo przygotować uroczystość opłatkową we własnym biurze? 

Propozycje cateringu świątecznego Bazuny Hotel*** & SPA są doskonałym rozwiązaniem 
na tego typu spotkania: pyszne dania wigilijne z dowozem na terenie Kościerzyny GRATIS! 

Propozycje menu: 

Zupy (1 porcja = 250ml)* 

Nazwa Cena za porcję 

Wigilijne uszka w barszczu czerwonym 9,00 PLN 

Aromatyczna zupa z grzybów leśnych z domowymi kluseczkami 10,00 PLN 

Tradycyjny żurek na białej kiełbasie 11,00PLN 

Wigilijna zupa rybna z warzywami 12,00 PLN 

Rybne zakąski (1 porcja = 100g )* 

Nazwa Cena za porcję 

Śledź na pikantnej salsie pomidorowo-paprykowej 5,00 PLN 

Śledź po Kaszubsku 6,00 PLN 

Śledziki smażone w całości w zalewie słodko kwaśnej (min.500g) 8,00 PLN 

Ryba po grecku 10,00 PLN 

Karp królewski w winnej galarecie z cytryną 11,00 PLN 

Karp po żydowsku w ostrej galarecie z rodzynkami 12,00 PLN 

Tradycyjny filet z pstrąga w cytrynowej galaretce z migdałami 12,00 PLN 

Łosoś marynowany gravlax  z zielonym pieprzem 15,00 PLN 

Terina z dorsza z łososiem i szpinakiem 16,00 PLN 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Mięsne zakąski (1 porcja = 100g )* 

Nazwa Cena za porcję 

Pasztet domowy 6,00 PLN 

Rolada z boczku z majerankiem 6,00 PLN 

Karczek marynowany w ziołach, pieczony z czosnkiem 7,00 PLN 

Schab pieczony ze śliwką/morelą 8,00 PLN 

Świąteczna szynka wieprzowa z żurawiną 8,00 PLN 

Polędwiczka wieprzowa z śliwką owinięta bekonem 10,00 PLN 

Dodatki (1 porcja = 100g )* 

Nazwa Cena za porcję 

Sos tatarski 4,00 PLN 

Sos żurawinowo - chrzanowy 4,00 PLN 

Sałatki (1 porcja = 100g )* 

Nazwa Cena za porcję 

Tradycyjna sałatka jarzynowa 6,00 PLN 

Przysmak Św. Mikołaja – sałatka ziemniaczana z pestkami dyni 6,00 PLN 

Duma Kaszub – tradycyjna sałatka śledziowa 12,00 PLN 

Dania ciepłe* 

Nazwa Cena za porcję 

Tradycyjna kapusta z grzybami (1 porcja = 150g) 7,00 PLN 

Tradycyjna kutia z bakaliami (1 porcja = 200g) 10,00 PLN 

Specjał Babci – pierogi z kapustą i grzybami (1 porcja = 5 szt.) 10,00 PLN 

Filet z dorsza w chrupiącej panierce (1 porcja = 150g) 15,00 PLN 

Filet z Karpia z patelni soute (1 porcja = 150g) 15,00 PLN 
Przysmak Dziadka – chrupiące krokiety z kapustą i grzybami (1 porcja 
= 2szt. 16,00 PLN 

 

 

 



 
 

 

 

 

Mięsa pieczone w całości (1 porcja = 1 kg ) 

Nazwa Cena za porcję 

Pasztet domowy 35,00 PLN 

Rolada z boczku z majerankiem 50,00 PLN 

Karczek marynowany w ziołach, pieczony z czosnkiem 50,00 PLN 

Schab wolnopieczony ze śliwką 50,00 PLN 

Schab wolnopieczony z morelą 50,00 PLN 

Świąteczna szynka wieprzowa pieczona z żurawiną 50,00 PLN 

Kaczka pieczona w całości z jabłkami 50,00 PLN 

Ciasta (1 porcja = 0,5 kg) 

Nazwa Cena za porcję 

Piernik z bakaliami i polewą czekoladową 15,00 PLN 

Świąteczny jabłecznik z kruszonką 15,00 PLN 

Ciasto orzechowo - miodowe 20,00 PLN 

Tradycyjny makowiec z lukrem 20,00 PLN 

Puszysty sernik z rodzynkami 20,00 PLN 

 

 

 

* minimalna ilość zamówienia: 5 porcji 

 


