
PAKIETY WIGILIJNE 2020

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, 
a wraz z nimi Wigilia dzień szczególny,

który w każdej firmie miło się wspomina.

 OFERTA DLA FIRM 
HOTEL BARTAN GDANSK SEASIDE lub KUCHARIA (Garnizon)

Na ten uroczysty dzień Szef Kuchni Sławomir Sieg z zespołem kucharzy przygotuje
dla Państwa Świąteczne Potrawy, które składać się będą ze wszystkiego co w polu,
sadzie, wodzie, lesie i ogrodzie, czyli tradycyjne potrawy kuchni polskiej.
 
Proponujemy hermetycznie zamykane pakiety wigilijne, które przygotują
kucharze w naszych Restauracjach Kucharia ul. Słonimskiego 6 lok U4, Kucharia
2 Ul. Białoszewskiego 6 lok U2 oraz Restauracji Bursztynowej w Hotelu Bartan.
Gwarantujemy dobrą jakość i bezpieczeństwo produkowanych przez nas dań.
 
Każda firma, która skorzysta z naszej oferty otrzyma w prezencie VOUCHER* na 
4-daniową kolację z Menu Szefa Kuchni z butelką wina w Restauracji Bursztynowej w
Hotelu Bartan (dla 2 osób)

W razie pytań prosimy o bezpośredni kontakt z naszym pracownikiem,
który chętnie udzieli Państwu dodatkowych informacji.

Zamówienia:  
58 323 99 00
catering@hotelbartan.pl

*VOUCHER będzie przekazany organizatorowi przy zamówieniu dla minimum 50 osób. Zaproszenie upoważnia do bezpłatnej kolacji 4-daniowej z Menu
Szefa Kuchni z butelką wina dla 2 os, do wykorzystania do 30.11.2021 r.



Cena
pakietu 25 zł/os.:

 
Menu I 

Sałatka jarzynowa 150 g
Łosoś w galarecie 

z warzywami 50 g / 80 g
Wędzonki z własnej wędzarni 50g

Bułka 1 szt. / masło 10 g
Piernik świąteczny 100g

 
Menu II 

Sałatka jarzynowa 150g
Pasztet świąteczny 100 g

Ryba po grecku 100 g / 60 g
Bułka 1 szt. / masło 10 g
Piernik świąteczny 100 g

 
Menu III 

Sałatka jarzynowa 150g
Schab w galarecie 

ze śliwką 70 g / 40 g
Śledź w oleju 80 g / 50 g
Bułka 1 szt. / masło 10 g
Piernik świąteczny 100 g

Cena
pakietu 30 zł/os.:

 
Menu I

Barszcz czerwony 400 ml
Sałatka jarzynowa 150g

Łosoś w galarecie 
z warzywami 50 g / 80 g

Wędzonki z własnej wędzarni 50g
Bułka 1 szt. / masło 10 g
Piernik świąteczny 100g

 
Menu II 

Barszcz czerwony 400 ml
Sałatka jarzynowa 150g

Pasztet świąteczny 100 g
Ryba po grecku 100 g / 60 g

Bułka 1 szt. / masło 10 g
Piernik świąteczny 100 g

 
Menu III 

Barszcz czerwony 400 ml
Sałatka jarzynowa 150g

Schab w galarecie 
ze śliwką 70 g / 40 g

Śledź w oleju 80 g / 50 g
Bułka 1 szt. / masło 10 g
Piernik świąteczny 100 g

Cena pakietu 37 zł/os.:
 

Sałatka jarzynowa 150g
Rolada z kaczki 50 g

Wędzonki z własnej wędzarni 100 g
Indyk z morelą w maladze 70 g / 40 g

Bułka 1 szt. / masło 10 g
Piernik świąteczny 100 g

 
Cena pakietu 39 zł/os.:

 
Sałatka jarzynowa 150g

Łosoś w galarecie 80 g / 50 g
Wędzonki z własnej wędzarni 100 g

Pasztet świąteczny 100 g
Marynaty Żuławskie 50 g
Bułka 1 szt. / masło 10 g
Piernik świąteczny 100 g

Pakiety Wigilijne
(catering pakowany hermetycznie)



Cena pakietu 25 zł/os.:
 

Menu I
Barszcz czerwony 400 ml
Mix pierogów  (kapusta i

grzyby 4 szt., ruskie 4 szt.)
 

Menu II
Barszcz czerwony 400 ml

Gołąbek z kaszą i grzybami 150 g
Pierogi z mięsem 4 szt.

 
Cena pakietu 37 zł/os.:

 
Zupa grzybowa 300 ml

Łosoś duszony
150 g z warzywami 

i masełkiem czosnkowym, 
ryż z zielonym

 groszkiem

Dania
hermetycznie pakowane 

do samodzielnego odgrzania:

Desery wigilijne:
Jabłko pieczone z konfiturą różaną 
z sosem waniliowym - 8,00 zł / 1 szt.

Sernik 6,00 zł / 100 g
Makowiec z bakaliami 6,00 zł / 100 g

Polecamy również do każdego menu:
Cydr jabłkowy, gruszkowy, cynamonowy 0,7l - 15 zł/ but.

Wino białe, wino czerwone 0,7l -40 zł / but.

Wszystkie podane ceny są cenami netto.

Do powyższych cen doliczamy: 
10% od wartości brutto 
zamówienia za dostawę 

 

Serdecznie zapraszamy na polską gościnę w najlepszym wydaniu!
Nasze usługi cateringowe

zapewniamy na terenie całego Trójmiasta i okolic.

Hotel Bartan Team  &  Kucharia Team
         www.hotelbartan.pl        www.kucharia.pl



DANIA NA ZIMNO                                     cena/porcja ilość wartość
Karp po żydowsku (porcja 80g/40g)                   9,00 zł…..….. …..…..
Pstrąg w galarecie (porcja 80g/40g)                   8,00 zł…..….. …..…..
Łosoś w galarecie (porcja 80g/50g)                  12,00 zł…..….. …..…..
Łosoś w zalewie z rodzynkami
i migdałami (porcja 80g/50g)                            13,00 zł…..….. …..…..
Dorsz po grecku (porcja 100g/60g)                    9,00 zł…..….. …..…..
Pasztet świąteczny (porcja 100g)                       4,90 zł…..….. …..…..
Schab w galarecie ze śliwką (porcja 70g/40g)    6,90 zł…..….. …..…..
Indyk z morelą w maladze (porcja 70g/40g)       7,90 zł…..….. …..…..
Tymbaliki rybne (1 szt.)                                      5,90 zł…..….. …..…..
Tymbaliki drobiowe (1 szt.)                                 3,90 zł…..….. …..…..
Rolada z kaczki (50g)                                         6,00 zł…..….. …..…..
Rolada drobiowa (50g)                                       6,00 zł…..….. …..…...
Sałatka jarzynowa wg wagi (porcja 100g)          3,90 zł …..….. …..…..
Pierogi ruskie (na sztuki)                                    2,00 zł …..….. …..…..
Pierogi z kapustą i grzybami (na sztuki)             2,00 zł …..….. …..…..
Pierogi z mięsem (na sztuki)                              2,00 zł …..….. …..….
Pierogi z kaczką (na sztuki)                                3,00 zł …..….. …..…..
Pierogi z grzybami (na sztuki)                            3,00 zł …..….. …..…..
Chleb własnego wypieku
na zakwasie (1 szt.)                                         12,00 zł …..…. …..…...  

Do powyższych cen doliczamy od 3 do 5 zł za półmiski jednorazowe.  
Zamówienia przyjmujemy do dnia 18 grudnia 2020 r. do godz. 16.00. 

Odbiór w Hotelu Bartan - Gdańsk Sobieszewo ul. Turystyczna 9a
lub w Restauracji Kucharia Gdańsk Wrzeszcz ul. Białoszewskiego 6 lok U2

 (osiedle Garnizon) w dniach 23 i 24 grudnia 2020 r. lub w innym uzgodnionym terminie.
Świąteczne potrawy dostarczamy na życzenie 2 zł/km.

 Płatność kartą lub gotówką.

HOTEL BARTAN
RESTAURACJA 
BURSZTYNOWA

Ul. Turystyczna 9a, 80-680 Gdańsk
Wyspa Sobieszewska



DANIA NA CIEPŁO                                    cena/porcja  ilość wartość
Barszcz czerwony (400ml)                                   5,90 zł …..… …..…..
Pasztecik drożdżowy z kapustą
i grzybami (1 szt.)                                                 4,90 zł …..… …..…..
Gołąbki z kaszą i grzybami (porcja 100g)             7,00 zł …..… …..…..
Zupa z grzybów suszonych gotowana
na jarzynach ze śmietaną (300ml)                      12,00 zł …..… …..…..
Groch z kapustą kiszoną doprawiony
majerankiem, kminkiem z cebulką
smażoną na oliwie (500g)                                    9,90 zł …..... …..…..
Gęś pieczona z jabłkami
i rodzynkami wg wagi (1 kg)                               95,00 zł …..… …..…..
Kaczka pieczona po żuławsku 
z jabłkami wg wagi (1 kg)                                   79,00 zł ........ …..…..
Filet z karpia duszony z warzywami
w śmietanie (160g/80g)                                     14,90 zł ........ …..…..
Dorsz smażony z grzybami
w śmietanie (160g/80g)                                     17,00 zł …..... …..…..
                        
WĘDZONKI Z WŁASNEJ WĘDZARNI 
(zamówienia do 15 grudnia 2020)
Polędwiczka wieprzowa łososiowa (1 kg)          59,00 zł …..... …..…..
Schab wędzony (1 kg)                                       49,00 zł …..… ….......
Karkówka-baleron (1 kg)                                   49,00 zł …..... ….......
Pierś z kurczaka wędzona (1 kg)                      49,00 zł …..... …..…..
Boczek wędzony-parzony (1 kg)                       49,00 zł …..… ….......

tel. (58) 323 99 00 / 602 651 157
e-mail: catering@hotelbartan.pl

ZAMÓWIENIA:

Zamów święta do domu! 

Wigilijne dania na zamówienie!






