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POBYT ŚWIĄTECZNY – BOŻE NARODZENIE 2016

Termin:     od     22     grud  nia   do     27   grudnia   2016     r.

Pobyt  świąteczny  rozpoczyna  się  obiadokolacją  w  czwartek  22  grudnia,  a  kończy  się
śniadaniem we wtorek 27 grudnia.

W     cenie     pobytu:
➢ 5 noclegów,
➢ 5  śniadań w formie bufetu –  25 i 26 grudnia świąteczne śniadanie ze specjałami szefa

kuchni,
➢ tradycyjna i uroczysta wieczerza wigilijna z wizytą Św. Mikołaja,
➢ 4  obiadokolacje: przystawka, zupa, danie główne, deser, lampka wina (dla dzieci

Coca-Cola itp.), kawa, herbata, woda mineralna,
➢ od wieczerzy wigilijnej do  końca  pobytu  całodzienny bufet świątecznych ciast

domowego wypieku z kawą i herbatą,
➢ opłata uzdrowiskowa.

Ceny     za     pobyt     jednej     osoby:

Osoba w pokoju 2-osobowym 1 040 zł

Osoba w pokoju 3-osobowym i rodzinnym 4-osobowym 935 zł

Dziecko do 12 roku życia (mniejsze porcje obiadokolacji) 785 zł

Pokój 1-osobowy 1 320 zł
Dzieci do lat 3 śpiące na łóżku z rodzicami lub w łóżeczku dziecięcym nocują bezpłatnie (bez 
obiadokolacji)

Menu świąteczne → od strony   2
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MENU ŚWIĄTECZNE  

 24 grudnia 

WIECZERZA   W  IGILIJNA  

Barszcz czerwony z uszkami grzybowymi
Żurek staropolski na zakwasie żytnim z ziemniakiem i grzybkiem

Pierogi z kapustą
Pierogi z suszonymi śliwkami

Kapusta z grochem
Smażony morszczuk kapski w sosie chrzanowym z ziemniakami gotowanymi i sałatką szpinakową

Smażony karp z surówką z kiszonej kapusty
Groch jasiek z masełkiem

Kasza z suszonymi śliwkami
Zupa migdałowa

Wigilijny kompot z suszonych owoców
Bufet świątecznych ciast domowego wypieku

Lampka białego wytrawnego wina
Kawa

Herbata
Sok

Woda mineralna
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 25 grudnia 

ŚNIADANIE  

Bufet
i

Specjalności Szefa Kuchni
Rolada z karkówki z grzybami
Rolada z boczku z rozmarynem

Rolada drobiowa z papryką
Tymbaliki rybne

OBIADOKOLACJA  

Przystawka
Pasztet z królika na sosie

żurawinowo-chrzanowym

Zupa
Krem pomarańczowo-dyniowy z imbirem podany

z paluszkami ptysiowymi

Danie     główne
Pieczeń z ligawy wołowej marynowanej w winie

z rozmarynem oblana sosem pieczeniowym podana
z garni warzywnym i ziemniakami

Deser 
Śmietanowiec z malinowymi kuleczkami

Napoje
Lampka wytrawnego wina

Kawa
Herbata

Sok
Woda mineralna

 26 grudnia 

ŚNIADANIE  

Bufet
i

Specjalności Szefa Kuchni
Pieczeń rzymska z pistacjami

Schab z owocami w sosie śliwkowym
Żeberka marynowane z czosnkiem

Roladki z ciasta ziemniaczanego z mięsem

OBIADOKOLACJA  

Przystawka
Rolada szpinakowa na sosie

łososiowo-pieprzowym

Zupa
Grzybowa z muszelkami

Danie     główne
Pieczona pierś z kaczki marynowana w ziołach

podana na sosie wiśniowym w akompaniamencie
tortilli z wędzonym serem i bukietu sałat

Deser 
Semifreddo migdałowe z sosem z czarnej porzeczki

Napoje
Lampka wytrawnego wina

Kawa
Herbata

Sok
Woda mineralna
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