
…pielęgnując tradycje świąteczne Szef Kuchni RESTAURACJI ARENA 
zadbał o odpowiednie menu dla Państwa. W naszej ofercie znajdziecie 

Państwo tradycyjne danie wigilijne i pyszne świąteczne potrawy. 
Serdecznie zapraszamy do składania zamówień na świąteczny catering, 

który dostarczymy bezpośrednio do Państwa domu lub firmy.

tel. 512 979 082 lub (32) 32 32 222
e-mail: k.drop@hotelarena.com.pl  lub hotel@hotelarena.com.pl

Święta tuż, tuż…



15 zł/os.
Barszcz z pasztecikiem francuskim

Barszcz z krokietem z kapustą i pieczarkami

MENU GŁÓWNE

CIEPŁE KOLACJE

BUFETY PRZEKĄSEK ZIMNYCH

MENU I (55 zł/os.)
Zupa

Barszcz czerwony
z grzybowymi uszkami

Danie główne
Panierowany filet z karpia,

pieczone ziemniaki,
kapusta z grochem i grzybami

Deser
Makowiec z lukrem

MENU II (89 zł/os.)
Zupa

Zupa grzybowa z łazankami
Danie główne

Panierowany filet z karpia 100%
Pieczone udko z kaczki

w aromatycznym sosie 50%
Pierogi z kapustą i grzybami
okraszone smażoną cebulką

Ziemniaki gotowane
Szyszki ziemniaczane

Kapusta z grochem i grzybami
Buraczki zasmażane

Zestaw surówek
Deser

Sernik z bakaliami

MENU III (99 zł/os.)
Zupa

Krem grzybowy
z ziołowymi grzankami

Danie główne
Filet z dorsza saute

w sosie polskim 100%
Panierowany filet z karpia 50%

Pierogi z kapustą i grzybami 50%
Ziemniaki z wody

Ziemniaki pieczone
Kapusta z grochem i grzybami

Zestaw surówek
Ćwikła z chrzanem

Deser
Strudel jabłkowy z cukrem pudrem

Propozycja I (35 zł/os.)
Półmisek mięs pieczonych

Deska serów z kiścią winogron
Tymbaliki z karpia

Rożki szynkowe w galarecie
Śledzik w śmietanie

na grillowanym jabłku
Sałatka jarzynowa

Sałatka zimowa z piklami
Pieczywo masło

Propozycja II (45 zł/os.)
Półmisek mięs pieczonych

Deska serów z kiścią winogron
Pasztet z sosem żurawinowym

Kurczak nadziewany
z sosem tatarskim
Szparagi w szynce

Śledzik z pomidorową cebulka
Sałatka jarzynowa

Sałatka grecka
Pieczywo masło

Propozycja III (65 zł/os.)
Mus z wędzonego pstrąga
na ziołowych grzankach

Koreczki chrupiącego karpia
z musem chrzanowym

Śledzik zawijany
z sosem majonezowym

Łosoś z serkiem mascarpone i rukolą
Koszyczki z ciasta francuskiego

z pastą z tuńczyka
Tatar z wędzonego łososia

na liściu cykorii
Sałatka jarzynowa w mini kieliszkach
Piernik z wiśniami i cukrem pudrem

18 zł/os.
Zupa gulaszowa z kładzionymi kluseczkami


