
Firmowa wigilia
W HOTELU KOSMOWSKI

Pamiętając, że proponowane przez nas usługi zawsze uwzględniają Państwa sugestie i potrzeby 

poniżej prezentujemy 3 opcje menu do wyboru.

Zapraszamy do rozmowy. 

Sylwia Kosmowska - dyrektor hotelu / specjalista ds.  imprez 

+ 48 600 407 607 | + 48 660 672 913 | sylwia.kosmowska@kosmowski.pl

Agata Urbańska - koordynator ds. imprez | + 48 696 051 029 | a.urbanska@kosmowski.pl

Marta Matuszak - koordynator ds. imprez | + 48 692 488 210 | m.matuszak@kosmowski.pl

oferta 2022 

Święta Bożego Narodzenia to najpiękniejszy czas w roku, pełen spokoju, radości i wspaniałych spotkań. 

Zaplanuj firmowe spotkanie wigilijne w Hotelu Kosmowski.

Zapoznaj się z naszą ofertą - trzy wersje menu do wyboru

150 PLN / os.

1. menu 

180 210 PLN / os. PLN / os.

2. menu 3. menu 

... szczegółowe menu na kolejnej stronie. Follow me

W przypadku zmiany stawek podatkowych bądź wzrostu cen rynkowych na poszczególne grupy produktów, mających wpływ na koszt
świadczonych usług, Wykonawca zastrzega sobie prawo do podwyżki ceny menu, maksymalnie o 15%.



menu opcja 1     

 Follow me

150 PLN / os.

ZUPA 1 porcja na osobę: 
staropolski barszcz wigilijny podawany z uszkami
lub zupa rybna na kwaśnej śmietanie

DANIE GŁÓWNE : 2 porcje na osobę

smażony filet z karpia, pierogi z kapustą i grzybami (4 szt. = 1 porcja), 
dorsz panierowany w migdałach, kapusta zasmażana
z grochem i grzybami, rolada ze szpinakiem,
ziemniaki, frytki, sos grzybowy

DANIA ZIMNE 2 porcje na osobę: 
schab z bakaliami, śledź w śmietanie, ryba po grecku,
tymbaliki z dorsza, rolada drobiowa z migdałami, świąteczny
pasztet domowy, kluski z makiem, tradycyjna sałatka jarzynowa, 
bułeczki bankietowe, masło

NAPOJE ZIMNE: 

sok owocowy, woda mineralna niegazowana, 

kompot z suszu owocowego (1porcja na osobę) 

NAPOJE GORĄCE:  
kompozycja herbat, kawa z ekspresu 

DESER 2 porcje na osobę: 
pierniki wigilijne (2 szt. = 1 porcja), sernik tradycyjny, makowiec



menu opcja 2     

 Follow me

180 PLN / os.

ZUPA 1 porcja na osobę: 
krem grzybowy lub staropolski barszcz wigilijny 
podawany z uszkami

DANIE GŁÓWNE 2 porcje na osobę: 
łosoś na szpinaku, polędwica sous vide z sosem borowikowej,
smażony filet z karpia, pierogi z kapustą i grzybami (4 szt. = 1 porcja),

kapusta zasmażana z grzybami leśnymi, schab w sosie śliwkowym, 
ziemniaki gotowane, frytki, sos borowikowy

DANIA ZIMNE : 2 porcje na osobę

śledź po kaszubsku, sandacz w galarecie, kluski z makiem,
wędzony łosoś z koperkiem z serem mascarpone,
polędwiczki faszerowane śliwką i żurawiną,
kruche wytrawne babeczki z pasztetem i żurawiną, 
tradycyjna sałatka jarzynowa, ryba po grecku, 
bułeczki bankietowe, masło 

NAPOJE ZIMNE: 
sok owocowy, woda mineralna niegazowana, 
kompot z suszu owocowego (1 porcja na osobę) 

NAPOJE GORĄCE:  
kompozycja herbat, kawa z ekspresu

DESER 2,5 porcji na osobę: 
pierniki wigilijne (2 szt. = 1porcja), sernik tradycyjny,
sernik z brzoskwinią, makowiec



menu opcja 3     

 Follow me

210 PLN / os.

ZUPA 1 porcja na osobę: 
staropolski barszcz wigilijny podawany z uszkami
lub zupa grzybowa 

DANIE GŁÓWNE 2,5 porcji na osobę: 
łosoś zapiekany w cieście francuskim, 
polędwiczki z podgrzybkami podlewane winem, 
jesiotr zapiekany w sosie migdałowo-cytrynowym, 
pierogi z grzybami leśnymi (3 szt. = 1 porcja), ziemniaki gotowane, 
mix sałat z cytrynowym sosem vinaigrette, 
kapusta zasmażana z grzybami leśnymi 

DANIA ZIMNE 2 porcje na osobę: 
śledź na trzy smaki (w oleju, w cherry i po kaszubsku), 
polędwiczka wieprzowa faszerowana borowikami, 
ryby wędzone podawane na sałatach, sałatka z kaczką 
podawana z sosem malinowym i mandarynką,
sałatka jarzynowa, roladka drobiowa z migdałami,
bułeczki bankietowe, masło

NAPOJE ZIMNE: 
sok owocowy, woda mineralna niegazowana, 
kompot z suszu owocowego (1 porcja na osobę) 

NAPOJE GORĄCE:  
kompozycja herbat, kawa z ekspresu

DESER 3 porcje na osobę: 
pierniki wigilijne (2 szt. = 1 porcja), sernik tradycyjny, sernik z brzoskwinią
makowiec

PRZYSTAWKA 1 porcja na osobę: 
tatar z łososia z kaparami i suszonymi pomidorami



WIGILIJNA DEGUSTACJA WINA
Aby podkreślić walory smakowe dań wigilijnych polecamy naszą kartę win 
Przy nabyciu 5 butelek - 5% rabatu na wino, 10 butelek -15%

opcje dodatkowe
W HOTELU KOSMOWSKI

oferta 2022

1.

2. OPRAWA MUZYCZNA
oferujemy możliwość oprawy muzycznej 
wypełniającej atmosferę spotkania wigilijnego

KRĘGIELNIA
możliwość rezerwacji torów na kręgielni w dniu spotkania wigilijnego 

3.

BONY UPOMINKOWE DLA PRACOWNIKÓW 
w sprzedaży oferujemy vouchery na wszystkie usługi hotelowe np.:

-   voucher do restauracji na kwotę 50 PLN / 100 PLN
-   voucher na kręgielnię na kwotę 45 PLN / 70 PLN

-   voucher / bilet na imprezy okolicznościowe organizowane w Hotelu Kosmowski np.: 
    Bal Sylwestrowy, Bal Walentynkowy, Dzień Kobiet, Bal Andrzejkowy itd. 

70 zł/h - 1 Tor (od piątku do niedzieli i w święta)

45 zł/h - 1 Tor (od poniedziałku do czwartku)

4.

koszt zorganizowania dla pracowników Państwa firmy 
wieczorku tanecznego z DJ-em - 1000 PLN netto

a może IMPREZA TANECZNA? - ...po spotkaniu wigilijnym5.

PAKIET brązowy  
2h - 600 PLN 

PAKIET srebrny 
3h - 700 PLN

PAKIET złoty 
4h - 800 PLN

KOSMOBUDKA - rozrywka + nielimitowana ilość zdjęć 
z firmowej imprezy    
(w cenie najmu Fotobudki - personalizacja zdjęć logotypem Państwa firmy)

6.

(personalizacja + logotyp Państwa firmy)

Zapytaj o cennik!

FOTOBUDKA 360     7. NOWOŚĆ!
1600 zł za 4 godziny z animatorem | 1300 zł za 3 godziny z animatorem
1000 zł za 2 godziny z animatorem


