
Oferta wigilijna d la firm

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zorganizowania kameralnego spotkania wigilijnego dla pracowników
w oryginalnym średniowiecznym klimacie Warowni Inwałd.

Specjalnie dla Was stworzymy ciepły, nastrojowy klimat przy blasku świec,
aromacie wigilijnych potraw i świątecznym brzmieniu kolęd. 

Dysponujemy zamkową karczmą na 45 osób.

 Warownia Inwałd          ul. Wadowicka 169, 34-120 Inwałd



Menu 1
Cena: 50 zł/os.

Zupa
Krem czosnkowy z grzanką

II Danie
Karczek pieczony w sosie własnym z kluską śląską i surówką z kapusty czerwonej

Zimna Płyta
Tartinki na kilka sposobów

Pikle (papryczki, ogórki, grzybki)
Sałatka śledziowa

Wędliny, sery (różne rodzaje)

Dodatkowo
Słodkie ciasteczka, przekąski typu orzeszki

Napoje gorące 
Kawa/herbata – forma bufetu

Napoje Zimne
Woda mineralna, Pepsi, 7up

Nasza propozycja może zostać zmodyfikowana i dopasowana do indywidualnych potrzeb.
Zachęcamy do kontaktu telefonicznego z koordynatorem ds. gastronomii

Andrzejem Jordankiem tel. 697 697 144 lub pod adresem e-mail: biuromwd@parkminiatur.com.
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Menu 2
Cena: 65 zł/os.

Zupa (do wyboru)
Barszcz czerwony z uszkami

Barszcz biały z jajkiem 

II Danie (do wyboru)
Polędwiczki wieprzowe w sosie grzybowym podane na purre ziemniaczanym z żółtą fasolą

Pstrąg z frytką i świeżymi sałatami 

Zimna Płyta
Rolowana tortilla na kilka sposobów

Pikle (papryczki, ogórki, grzybki)
Jajka faszerowane 
Sałatka śledziowa

Wędliny, sery (różne rodzaje)

Dodatkowo
Słodkie ciasteczka, przekąski typu orzeszki

Napoje gorące 
Kawa/herbata – forma bufetu

Napoje Zimne
Woda mineralna, Pepsi, 7up

Nasza propozycja może zostać zmodyfikowana i dopasowana do indywidualnych potrzeb.
Zachęcamy do kontaktu telefonicznego z koordynatorem ds. gastronomii

Andrzejem Jordankiem tel. 697 697 144 lub pod adresem e-mail: biuromwd@parkminiatur.com.
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Menu 3
Cena: 99 zł/os.

Zupa (do wyboru)
Barszcz czerwony z krokietem

Zupa rybna węgierska z pomidorami
Zupa rybna francuska na śmietanie z nutą papryczki ostrej

II Danie (do wyboru)
Soczysty filet z kurczaka z szynką parmeńską w asyście ryżu z kurkumą  

i zielonymi szparagami w sosie śmietanowo ziołowym
Dorsz panierowany w orzechach z talarkami i surówką ze świeżych sałat
Dorsz w sosie śmietanowo ziołowym z ryżem i surówką z białej kapusty

Zimna płyta
Rolowana tortilla na kilka sposobów, Pikle (papryczki, ogórki, grzybki)

Jajka faszerowane, Wędliny, sery, Sałatka śledziowa

Kolacja ciepła (do wyboru)
Żurek w chlebku na swojskim zakwasie z jajkiem

Gulasz wieprzowy z kluskami

Dodatkowo      Napoje gorące      Napoje zimne
Słodkie ciasteczka,     Kawa/herbata – forma bufetu  Woda Mineralna, Pepsi, 7up
przekąski typu orzeszki

Nasza propozycja może zostać zmodyfikowana i dopasowana do indywidualnych potrzeb.
Zachęcamy do kontaktu telefonicznego z koordynatorem ds. gastronomii

Andrzejem Jordankiem tel. 697 697 144 lub pod adresem e-mail: biuromwd@parkminiatur.com.
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Menu 4
Cena: 120 zł/os.

Zupa (do wyboru)
Krem z kukurydzy z nutką imbiru;

Krem cebulowy na białym winie z tymiankiem

Danie II (do wyboru)
Podudzie z indyka podpalane w aromacie anyżu i rozmarynu z pieczonym ziemniakiem  

i karmelizowaną marchwią
Podudzie z kurczaczka w pomarańczy z cynamonem w towarzystwie ratatui i gnocchi;

Łosoś podany na szpinaku z czosnkiem i śmietaną w towarzystwie ryżu nasączonego kurkumą

Deser
Sernik na czekoladowo wiśniowym sosie z puszystą śmietaną

Ciepła kolacja w średniowiecznej grilowni (do wyboru)
Karczek+ kiełbaska z grilla 

Ziemniak z masełkiem czosnkowym
Szaszłyk warzywny

Wszystko zakrapiane wytrawnym grzanym winem;
Warkocz drobiowy w sosie słodkim z ryżem i grillowanymi warzywami;

Pieczeń wieprzowa z kluską śląską i kapustą czerwoną

Zimna płyta
Wędliny, kabanosy, pasztet staropolski z żurawiną, sery

Sałatka warzywna
Pikle (oliwki, ogórki, papryczki, grzybki marynowane)

Muszelki z Nadzieniem
Rolowana tortilla na kilka sposobów
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Napoje gorące
Kawa/herbata – forma bufetu

Napoje zimne
Woda mineralna, Pepsi, 7up, soki

Bufet słodki
Paluszki, orzeszki, drobne ciasteczka

Alkohole
Piwo – 5 zł

Wino zamkowe –  25 zł/butelka
Alkohole powyżej 19% we własnym zakresie

ATRAKCJE WAROWNI
Osada średniowieczna – chata garncarza, kowala, tkacza, szewca i powroźnika

Sala tortur
Komnata damy

Zbrojownia z pokazem multimedialnym
Park Ruchomych Smoków

Paintball laserowy - 10 zł/os.

Nasza propozycja może zostać zmodyfikowana i dopasowana do indywidualnych potrzeb.
Zachęcamy do kontaktu telefonicznego z koordynatorem ds. gastronomii

Andrzejem Jordankiem tel. 697 697 144 lub pod adresem e-mail: biuromwd@parkminiatur.com.

Serdecznie zapraszamy do zorganizowania firmowego spotkania  
wigilijnego w średniowiecznym klimacie Warowni Inwałd.
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