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Domowa atmosfera, świąteczne dekoracje, wspólne kolędowanie przy wyśmienitych 

wigilijnych potrawach Szefów Kuchni restauracji Joker. Opłatek świąteczny dla 

uczestników spotkania na życzenie. 

 
Dodatkowo do każdej propozycji menu można zamówić za dopłatą: 

NOWOŚĆ Półmisek ryb z naszej wędzarni wg wagi 100g - 8 zł 

Pierogi ruskie (6 szt.)  10 zł 

Pierogi z kapustą i grzybami (6 szt.) 12 zł 

Pierogi z mięsem (6 szt.) 12zł 

Krokiet z kapustą i grzybami (5szt.) 25 zł 

Kompot z owoców suszonych (1 porcja) 3,50 zł 

Makówki na miodzie (porcja dla 10 os.) 45 zł /kg 

Kołocz z serem, makiem lub jabłkiem(porcja dla 10 os.) 35 zł 

Jabłko pieczone z miodem i orzechami (1 porcja) 8 zł 

NOWOŚĆ Deser w kolorach logo Klienta (1 porcja) 14 zł 

 

Inne napoje nie są wliczone w cenę menu, ich koszt doliczamy wg ilości spożycia. 

Przykładowe ceny: lampka wina 6 zł, kawa, herbata 6 zł, sok dzbanek 1,5l 18zł, woda 

dzbanek 1,5 l 15 zł. 
 

 

Podane ceny są cenami netto. 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

Prosimy o informację, czy życzycie sobie Państwo opłatek. 

PROPOZYCJA 1 (wyporcjowana) /  Cena 38 zł/os 
Zupa 

Wigilijna zupa grzybowa z makaronem grandine 

Danie główne 
Karp panierowany z masłem czosnkowym 

Ziemniaki puree 

Wigilijna kapusta z grzybami 

PROPOZYCJA 2 ( wyporcjowana) / Cena 42 zł /os 
Zupa 

Barszcz wigilijny z uszkami Lub Wigilijna zupa grzybowa z makaronem 

Danie główne  
Karp panierowany i/lub łosoś pieczony z masełkiem orzechowym 

Ziemniaki puree 

Wigilijna kapusta z grzybami 
PROPOZYCJA 3 / Cena 58 zł /os 

Przystawka 
Łosoś marynowany gravlax w sosie miodowym 

Zupa 
Wigilijna zupa rybna z grzankami 

Danie główne (wyporcjowane) 
Trio rybne – dorsz faszerowany łososiem i śledziem w cytrynowym sosie holenderskim 

Ziemniaki pieczone z rozmarynem 

Tradycyjna surówka z kiszonej kapusty 

Deser 
Makówki w kulkach 

Kompot z suszonych owoców 
Propozycja 4/ Cena 67 zł /os 

Zupa 
Barszcz wigilijny z uszkami    Lub 

Wigilijna zupa grzybowa z makaronem 

Danie główne 
(3 rodzaje mięs do wyboru – 2 porcje mięsa na osobę) 

Karp panierowany 

Łosoś pieczony z masełkiem orzechowym 

Halibut podany na szpinaku 

Udka z kaczki pieczone w pomarańczach 

Poliki wieprzowe 

Ziemniaki puree / Ziemniaki pieczone z rozmarynem 

Wigilijna kapusta z grzybami/ Surówka z kapusty kiszonej 

Pierogi  (2 rodzaje do wyboru) 
Pierogi ruskie /Pierogi z kapustą i grzybami/ Pierogi z mięsem 

Kompot z owoców suszonych 

Woda gaz/niegaz. serwowana w dzbankach -  bez ograniczeń 

 

 

 

 



 

 

 

 
Propozycja 5/ Cena 80 zł /os 

 

Lampka wina dla każdego uczestnika 

Zupa 
Barszcz wigilijny z uszkami     

Wigilijna zupa grzybowa z makaronem 

Danie główne 
(3 rodzaje mięs do wyboru – 2 porcje mięsa na osobę) 

Karp panierowany 

Łosoś pieczony z masełkiem orzechowym 

Halibut podany na szpinaku 

Udka z kaczki pieczone w pomarańczach 

Poliki wieprzowe 

Ziemniaki puree / Ziemniaki pieczone z rozmarynem 

Wigilijna kapusta z grzybami/ Surówka z kapusty kiszonej 

Pierogi  (2 rodzaje do wyboru) 
Pierogi ruskie /Pierogi z kapustą i grzybami/ Pierogi z mięsem 

Kompot z owoców suszonych  

Deser  
Makówki na miodzie  

Kołocz z serem lub jabłkiem 

Woda gaz/niegaz. serwowana w dzbankach -  bez ograniczeń 

 

 

 

 

Restauracja Joker to najlepsze miejsce na Wigilię dla Twojej Firmy. 

Zapraszamy!  

 


