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Szanowni Państwo, 

 Podane kwoty są cenami brutto i zawierają właściwy podatek VAT. 

 Do ogólnego rachunku należy doliczyć 10% serwisu. 

 Wszelkie dodatkowe zamówienia, których nie zawiera powyższa oferta, będą 
doliczane do rachunku 

 Jeżeli w dniu spotkania potwierdzona wcześniej liczba osób ulegnie zmianie na 
mniejszą, klient zostanie obciążony za uprzednio potwierdzoną liczbę uczestników 
spotkania. 

 Natomiast, gdy ilość osób na imprezie będzie większa niż ustalona, za każdą 
dodatkową osobę doliczamy kwotę wynikającą z ustalonej kalkulacji. 

 Warunkiem zorganizowania imprezy jest wcześniejsze złożenie rezerwacji oraz 
wpłacenie zaliczki w wysokości  50% wartości zamówienia w terminie 14 dni od 
realizacji wydarzenia. 

 

 

 



        Rynek Starego Miasta 1/3 | 00-281 Warszawa 
  tel. +48 (22) 635 37 69 | mob. +48 501 438 007 

bistro@bistrowarszawa.pl | www.bistrowarszawa.pl 

 

 
   

MENU SERWOWANE   1 

 

Przystawki (serwowane półmiskowo w stół): 

Śledź marynowany w oliwie truflowej podany z rukolą 

Marynowane buraczki w oliwie z oliwek ze szpinakiem i kozim serem 

Świąteczna sałatka jarzynowa 

Domowy pasztet z dziczyzny z aromatyczną konfiturą z czerwonej cebuli 

Plasterki cielęciny z musem chrzanowym 

Pieczywo pszenne i razowe 

 

DANIE GŁÓWNE (do wyboru) 

Domowe pierogi faszerowane gęsiną z sosem malinowym 

lub 

Karmazyn w winnym sosie kremowym z grillowaną cukinią i pieczonymi ziemniakami 

 

DESERY (serwowane półmiskowo w stół) 

Ciasto maślane z karmelizowanymi migdałami 

Makowiec pełen miodu i bakalii 

Sernik z białej czekolady z sosem z owoców leśnych 

 

NAPOJE 

Woda, soki owocowe, kawa i herbata 

 

Cena powyższego menu wynosi 98 zł brutto od osoby  
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MENU SERWOWANE    2 

PRZYSTAWKI (serwowane półmiskowo w stół) 

Śledź marynowany w oliwie truflowej podany z carpacio z buraków 

Świąteczna sałatka jarzynowa 

Domowy pasztet z dziczyzny z aromatyczną konfiturą z czerwonej cebuli 

Siekany tatar wołowy z jajem i piklami 

Kapusta wigilijna z czerwonym winem 

Halibut w złotej galarecie z prażonymi migdałami 

Liście szpinaku z plastrami marynowanych buraków, gruszką i kozim serem 
 

ZUPA (do wyboru) 

Zupa grzybowa z grzankami i parmezanem 

lub 

Tradycyjny żurek z jajem i kiełbasą 

 
 

DANIE GŁÓWNE (do wyboru) 

Polędwiczka wieprzowa w sosie estragonowym, podana z domowymi kopytkami 

lub 

Łosoś szykowany w kąpieli wodnej z sosem borowikowym, podany z łazankami z makiem i żurawiną 

 
 

DESERY (serwowane półmiskowo w stół) 

Makowiec pełen miodu i bakalii 

Ciasto czekoladowe z musem kawowym 

Sernik z białej czekolady z sosem z owoców leśnych 

Ciasto maślane z karmelizowanymi migdałami 

 

NAPOJE 

Woda, soki owocowe, kawa i herbata 

 

Cena powyższego menu wynosi 128 zł brutto od osoby  


