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Wigilijne

menu

ARENA GLIWICE

- MENU 1 ZUPA | jedna do wyboru
Świąteczny barszcz czerwony z chrupiącym krokietem
Barszcz czerwony na suszonych leśnych grzybach
z uszkami z kapustą
Wigilijny krem z leśnych grzybów
z dodatkiem zielonego ogrodowego kopru z grzankami

DANIA GORĄCE | jedno do wyboru
Filet z karpia smażony na oliwie ze złotą cebulką
Dorsz z chrupiącymi warzywami
i sosie pomarańczowo-imbirowym

DODATKI
Świąteczna kapusta z grzybami
Klasyczne parowane ziemniaki
ze świeżym koprem ogrodowym

DESERY
Świąteczny makowiec z bakaliami i białym makiem

NAPOJE
Kompot z suszu wigilijnego
Woda mineralna niegazowana

CENA: 95.00 PLN netto / os. / na stojąco
CENA: 120.00 PLN netto / os. / zasiadane
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Wigilijne

menu

ARENA GLIWICE

- MENU 2 ZUPA | dwie do wyboru
Świąteczny barszcz czerwony z chrupiącym krokietem
Żurek na swojskim zakwasie
Wigilijny krem z leśnych grzybów z dodatkiem
zielonego ogrodowego kopru z grzankami
Krem z pomidorów z pomidorów spod Szrenicy
do wyboru: grzanki lub mini ptysie

DANIA GORĄCE | dwa do wyboru
Kawałki wołowiny duszone w sosie myśliwskim
Polędwiczka wieprzowa w sosie śmietanowo tymiankowym
Pierogi z kapustą i grzybami
Pierogi z mięsem w sosie grzybowym
Karp dzwonki panierowany lub filet z dorsza w panierce

DODATKI
Wigilijna kapusta z grzybami
Ziemniaki puree z koperkiem
Szałot śląski - sałatka

DESERY
Świąteczna rolada makowa z bakaliami
Domowy sernik z bakaliami

NAPOJE
Kompot z suszu wigilijnego
Woda mineralna niegazowana

CENA: 115.00 PLN netto / os. / na stojąco
CENA: 140.00 PLN netto / os. / zasiadane
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Wigilijne

menu

ARENA GLIWICE

- MENU 3 ZUPA | dwie do wyboru
Żurek na swojskim zakwasie
Krem z pietruszki z białą czekoladą
Bałkańska zupa z ciecierzycą
Barszcz z krokietem
Barszcz z uszkami
Krem z leśnych grzybów z grzaneczkami

DANIA GORĄCE | dwa do wyboru
Dorsz w panierce panco lub Dorsz sauté
Policzki wołowe w sosie Bordelaise lub Kacze udko confit
Pierogi z kapustą i grzybami lub Pierogi ruskie
w sosie śmietanowo-rozmarynowym
Polędwiczka wieprzowa w sosie tymiankowym
lub Różowy filet z piersi kaczej na jabłku pieczonym

DODATKI
Rosti ziemniaczane
Wigilijna kapusta z grzybami
Kapusta czerwona z jabłkiem i goździkiem
Aksamitne puree z ziemniaków
Sałatka bawarska z boczkiem

DESERY
Domowy Sernik z brzoskwinią
Makowiec z posypką

NAPOJE
Kompot z suszu wigilijnego
Woda mineralna niegazowana

CENA: 180.00 PLN netto / os. / na stojąco
CENA: 205.00 PLN netto / os. / zasiadane
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Wigilijne

menu

ARENA GLIWICE

- NAPOJE PAKIET ŚWIĄTECZNY | KLASYCZNY – 4H UZUPEŁNIENIA
Świeżo parzona kawa z ekspresu ciśnieniowego nespresso
Selekcja wysokogatunkowych herbat czarnych oraz owocowych
100% naturalny sok pomarańczowy lub jabłkowy
Woda mineralna gazowana / niegazowana
Dodatki do kawy i herbaty:
Cukier trzcinowy, cukier biały / słodzik / miód naturalny
Cytryna/ limonka/ pomarańcza / świeży imbir
mleko 2% / mleko bez laktozy / mleko migdałowe

CENA: 65.00 PLN netto / os.

PAKIET ŚWIĄTECZNY | PREMIUM –

4H UZUPEŁNIENIA

Świeżo parzona kawa z ekspresu ciśnieniowego nespresso
Selekcja wysokogatunkowych herbat czarnych oraz owocowych
100% naturalny sok pomarańczowy lub jabłkowy
Woda mineralna gazowana / niegazowana
Dodatki do kawy i herbaty:
Cukier trzcinowy, cukier biały / słodzik / miód naturalny
Cytryna/ limonka/ pomarańcza / świeży imbir
mleko 2% / mleko bez laktozy / mleko migdałowe
ALKOHOL
Selekcja wina białego
Selekcja wina czerwonego

CENA: 105.00 PLN netto / os.
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Zapewniamy
ARENA GLIWICE
Elegancką aranżację przestrzeni
Świąteczne menu zgodne z zamówieniem
Dedykowanego Event Managera
Bezpłatny parking
Bogaty program atrakcji (dodatkowo płatne)

Zapraszamy

do kontaktu

ARENA GLIWICE

- JUSTYNA BRYLOK Specjalista ds. sprzedaży
jbrylok@arenagliwice.com | +48 695 002 840
- ALEKSANDRA BURCZYKierownik ds. Produkcji i Rozwoju Wydarzeń Własnych
aburczy@arenagliwice.com | +48 887 558 907
- KAROLINA SZPADERSKA
Starszy Specjalista ds. sprzedaży
kszpaderska@arenagliwice.com | +48 695 002 839

- ARENA OPERATOR SP. Z O.O. | UL. AKADEMICKA 50 | 44-100 GLIWICE -
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