
OFERTA



OFERTA SPOTKAŃ 
ŚWIĄTECZNYCH

Zapraszamy do organizacji w G2A Arena 
spotkań wigilijnych oraz podsumowują-
cych 2019 rok.

Grudzień to idealny moment, by wraz ze 
współpracownikami usiąść do stołu i spę-
dzić miłe chwile w świątecznej atmosfe-
rze lub podsumować mijający rok                   
i wyznaczyć cele na przyszłość. Wycho-
dząc naprzeciw tego typu potrzebom, 
przygotowaliśmy dla Państwa ofertę 
SPOTKAŃ ŚWIĄTECZNYCH w G2A 
ARENA.

Oferta obowiązuje w okresie od 1 do 30 
grudnia 2019 r.

Poniżej przedstawiamy szczegóły doty-
czące menu. Korzystając z tej oferty, sale: 
bankietowa i restauracyjna będą udo-
stępnione dla Państwa w cenie usługi 
gastronomicznej.

Ci, którzy skorzystają z grudniowej oferty, 
dodatkowo otrzymają 10% rabatu na 
wynajem sali w G2A Arena w 2020 r.



MENU 
W FORMIE BUFETU

PROPOZYCJA I

PRZEKĄSKI ZIMNE 
Wędzona ryba z mixem sałat 
Sałatka z pieczonym brokułem i serem feta
Pasztet świąteczny w cieście z żurawiną
Śledzik z jabłkiem i suszoną żurawina w śmietanie
Półmisek staropolskich wędlin z sosem tatarskim

POTRAWY GORĄCE 
Zupa pieczarkowa z grzankami czosnkowymi
Mix ryb słodkowodnych
Pierogi z kapustą i grzybami/ruskie 
Pieczone ziemniaki 
Maślane warzywa z pary z prażonymi migdałami

PIECZYWO
Bagietka korzenna , bułeczki z ziołami, ciemny chleb 
z ziarnami, białe pieczywo

TRADYCYJNE ŚWIĄTECZNE WYPIEKI
Ciasto piernikowe z konfiturą różaną
Sernik z suszoną pomarańczą
Brownie z czerwonej fasoli z miodem

NAPOJE ZIMNE I GORĄCE
Kawa, herbata, woda mineralna, kompot z suszo-
nych owoców

Cena – 78 zł netto/os.



MENU 
W FORMIE BUFETU

PROPOZYCJA II

POTRAWY ZIMNE
Karp po żydowsku w galarecie z rodzynkami 
Sałatka z wędzonego kurczaka z kukurydzą
Rolada serowa z oliwkami i posypka z suszonych 
pomidorów 
Śledź w śmietanie z jabłkiem i suszoną żurawiną 
Klasyczna sałatka jarzynowa

POTRAWY GORĄCE 
Barszcz czerwony z uszkami 
Ryby w ziołowej panierce
Indyk na szpinaku z sosem serowym                                                                                                                                     
Pierogi z kapustą i grzybami
Kapusta zasmażana z grochem
Ziemniaki tymiankowe

PIECZYWO
Drobne bułeczki z ziołami, ciemny chleb z ziarnami, 
białe pieczywo

TRADYCYJNE ŚWIĄTECZNE WYPIEKI
Muffiny cynamonowe z żurawiną
Kutia migdałowa z rumem
Makowiec z sosem serowym
Sernik z brzoskwiniową konfiturą

NAPOJE ZIMNE I GORĄCE
Kawa, herbata, woda mineralna, kompot z suszonych 
owoców

Cena – 87 zł netto/os.



PROPOZYCJA II

ZUPA
Zupa barszcz biały z knedlem z ziemniaka puree 
i cebulką

DANIE GŁÓWNE
Filet z karpia soute z purée czosnkowo-ziemniacza-
nym i maślaną kapustą z grochem 

DESER
Słodka tarta owocowa serwowana z kremem angiel-
skim i szałwią

NAPOJE ZIMNE I GORĄCE
Kawa, herbata, woda mineralna, kompot z suszonych 
owoców

Cena – 67 zł netto/os.

MENU 
W FORMIE SERWOWANEJ

PROPOZYCJA I

DANIE PIERWSZE
Barszcz czerwony z aromatem trawy żubrowej 
i uszkami 

DANIE GŁÓWNE
Dorsz w panierce ziołowej z orzechami prażonymi  na 
sosie z grzybów leśnych  
z zapiekanką warzywna i gałką muszkatołową 

DESER
Mus kawowy z bita śmietaną z aromatem pomarań-
czy  i miechunki

NAPOJE ZIMNE I GORĄCE
Kawa, herbata, woda mineralna, kompot z suszonych 
owoców 

Cena – 69 zł netto/os



PROPOZYCJA IV

PRZYSTAWKA GORĄCA
Trójkąciki z ciasta phyllo z serkiem ziołowym z dresin-
giem z  amarantusa, świeżymi sałatami /sos żurawinowy  

ZUPA
Zupa z grzybów leśnych na zakwasie z łazankami 

DANIE GŁÓWNE
Duszona szynka z  warzywami korzennymi ziemniaka-
mi w ziołach i kostką buraczaną z tymiankiem 
i miodem

DESER
Brownie czekoladowe z sosem wiśniowym i ażurkiem 
z czekolady 

NAPOJE ZIMNE I GORĄCE
Kawa, herbata, woda mineralna, kompot z suszonych 
owoców, soki owocowe 

Cena – 92 zł netto/os.

MENU 
W FORMIE SERWOWANEJ

PROPOZYCJA III

PRZYSTAWKA
Płatki duszonego indyka na sałatce z aromatem 
kopru włoskiego i grzanką pomidorową 

DANIE GŁÓWNE 
Karczek pieczony w miodzie z pieprzem młotkowany 
z sosem z aromatem goździków, ziemniaki ziołowe, 
kapusta kiszona, pietruszka  

DESER
Sernik z brzoskwiniową konfiturą  

NAPOJE ZIMNE I GORĄCE
Kawa, herbata, woda mineralna, kompot z suszonych 
owoców, soki owocowe 

Cena – 78 zł netto/os.



MENU 
W FORMIE SERWOWANEJ

KONTAKT

PROPOZYCJA V

PRZYSTAWKA 
Kapuśniaczek  wigilijny z ciastem francuskim, mielo-
ną czarnuszką i świeżymi sałatami  

ZUPA
Consome grzybowe z kluseczkami lanymi

DANIE GŁÓWNE
Dorsz  parowany z sałatką z warzyw korzennych na 
ciepło i puree ziemniaczano-chrzanowe 

DESER
Ciasto cynamonowe z żurawiną  

NAPOJE ZIMNE I GORĄCE
Kawa, herbata, woda mineralna, kompot z suszonych 
owoców, soki owocowe  

Cena – 96 zł netto/os.

ANETA HAJDO
tel.: 790 707 384
aneta.hajdo@cwkoperator.pl


