
Kolacja Wigilijna

w Art  Restauracji  i  Kawiarni



 Art Restauracja i Kawiarnia to doskonałe 
miejsce na firmową kolację wigilijną. Spotkanie 
ze współpracownikami w naszych magicznie 
udekorowanych wnętrzach pozwoli Państwu choć na 
kilka godzin zapomnieć o biurowej rzeczywistości 
i poczuć świąteczną atmosferę.

 Z przyjemnością przedstawiamy szeroki wybór 
menu: od tradycyjnej kolacji wigilijnej, przez Dawne 
Smaki Wrocławia, po nowoczesną i wegańską odsłonę 
świątecznych dań. Nasz zespół zadba o każdy szczegół tego 
wyjątkowego wydarzenia.



Wigilijna Klasyka
(forma serwowana) 100 zł

Przystawka zimna
Delikatny pasztet rybny z kaparami i kremem jogurtowym

Przystawka ciepła
Pierogi wigilijne z kapustą i grzybami z boczniakami 
w śmietanie

Danie główne
Tradycyjny filet z karpia z Dolnego Śląska na maśle 
z migdałami i kapustą podany z ziemniakami i koperkiem

Deser
Pieczone jabłko z różą

Napoje
Kawa/herbata 0,15 l
Sok owocowy/kompot z suszu 0,2 l



Wigilijna Klasyka
(w formie bufetu) 135 zł

Zupa
Barszcz czerwony z uszkami

Danie główne
Pierogi z kapustą i grzybami
Karp panierowany
Filet z pstrąga z boczniakiem

Dodatki
Ziemniaki pieczone
Pieczone warzywa korzeniowe w przyprawach
Modra kapusta

Deser
Sernik
Ciasto piernikowe
Szarlotka
Kutia wigilijna

Zimne przekąski
Półmisek mięs (mięsa pieczone i faszerowane, pasztety, 
wędliny wraz z piklami)
Półmisek ryb wędzonych
Sałatka żydowska 
Sałatka śledziowa z ziemniakami
Pieczywo mieszane

Napoje
Kawa/herbata 0,15 l
Sok owocowy/kompot z suszu 0,2 l



Wigilijna Klasyka
(kolacja przy wspólnym stole) 160 zł

Zupa
Zupa rybna ze świeżych polskich ryb

Danie główne
Karp smażony sauté
Pierogi z kaszą i serem z sosem grzybowym
Mięsa pieczone (rolady, zrazy, pieczenie)

Dodatki
Ziemniaki pieczone ze skórką w ziołach
Kapusta z grochem
Pieczone warzywa korzeniowe w przyprawach

Deser
Sernik
Makowiec
Keks pełen bakalii

Zimne przekąski
Jajka faszerowane musem warzywnym
Pasztet z soczewicy i warzyw
Tatar ze śledzia w otulinie z cukinii
Galaretka z łososiem i warzywami
Pieczeń z indyka nadziewana morelami
Rostbef z musem chrzanowym
Pomidor koktajlowy faszerowany musem z wędzonego 
halibuta

Sałatki
Bukiet sałat ze świeżymi warzywami i wędzoną makrelą
Sałatka z buraczków i białej fasoli z sosem 
jogurtowo-czosnkowym
Sałatka z wędzonym łososiem i czerwoną cebulą

Napoje
Kawa/herbata 0,15 l 
Sok owocowy/kompot z suszu 0,2 l



Dawny Smak 
Wroclawia

Dawny Smak 
Wroclawia

(forma serwowana) 124 zł

(forma serwowana) 134 zł

Przystawka zimna
Pasztet z bażanta z sosem z powideł

Zupa
Zupa migdałowa

Danie główne
Perliczka faszerowana jarmużem podawana z brukselką 
i pieczonym ziemniakiem nadziewanym serem kozim

Deser
Gruszka Duchess

Napoje
Kawa/herbata 0,15 l
Sok owocowy/kompot z suszu 0,2 l

Przystawka zimna
Sałatka z raków po wrocławsku

Zupa
Zupa orkiszowa z klopsikami

Danie główne
Bażant z kwaszoną kapustą i winogronem podawany 
z purée ziemniaczanym

Deser
Piernik bożonarodzeniowy po wrocławsku

Napoje
Kawa/herbata 0,15 l
Sok owocowy/kompot z suszu 0,2 l



Wigilia  
w Nowym Stylu

Wigilia Wegańska

(forma serwowana) 110 zł
(forma serwowana) 124 zł

Przystawka zimna
Carpaccio z żółtego buraka z wędzonym tofu i pistacjami

Zupa
Krem z pasternaku i słodkiego ziemniaka

Danie główne
Filet z miętusa w sosie mietowym z racuszkiem z ziemniaka i dyni

Deser
Mus orzechowy z pianką pistacjową z pomarańczami 
w cointreau

Napoje
Kawa/herbata 0,15 l
Sok owocowy/kompot z suszu 0,2 l

Przystawka zimna
Pasztet z pestek z dyni z delikatnym kremowym chrzanem

Zupa
Barszcz z kiszonych czerwonych buraków z pasztecikiem

Danie główne
Czerwone risotto z pieczonym burakiem, wegańskim serem 
ze słonecznika i świeżą pietruszką

Dodatki
Pierogi z soczewicą
Krokiety z kapustą i grzybami/Wegański świąteczny bigos
Jarmuż duszony z jabłkami

Deser
Pudding kukurydziany z wanilią i kardamonem zdobiony 
miętą i karmelem

Napoje
Kawa/herbata 0,15 l
Sok owocowy/kompot z suszu 0,2 l



Napoje i Alkohole
Woda niegazowana z cytryną 12 zł/l

Soki owocowe 15 zł/l

Napoje gazowane (Coca-Cola, Sprite) 15 zł/0,85 1

Wino białe (0,75 l) 65 zł
Modello Delle Venezie – Masi Agricola (Veneto, Italy)
Cefiro Reserva – Casablanca Valley (Chile)

Wino czerwone (0,75 l) 65 zł
Valle D’Oro Montepulciano D’Abruzzo – Cantina Tollo 
(Italy)
Gayda Syrah – IGP Pays d’oc (France)

Wino obiadowe (białe/czewone) podane
w karafce (1 l) 60 zł

Wódka (0,5 l)
Wyborowa – 50 zł
Finlandia – 90 zł

Whisky (0,7 l)
Johnnie Walker Red – 120 zł
Ballantine’s – 160 zł

Gin (0,7 l)
Seagram’s – 80 zł

Martini (1 l)
Bianco – 80 zł

Open Bar do 4h Open Bar do 4h
(Wariant 1) 60 zł (Wariant II) 80 zł

Wino
białe/czerwone

Wódka
Wyborowa

Soki owocowe, woda minieralna

Napoje gazowane
Coca-Cola, Sprite

Wino
białe/czerwone

Wódka
Wyborowa

Whisky
Ballantine’s

Soki owocowe, woda mineralna

Napoje gazowane
Coca-Cola, Sprite

Spożycie powyższego open baru jest nielimitowane przez 4 godziny. Opłata za każdą dodatkową godzinę wynosi 10 zł za 
osobę w wariancie I oraz 15 zł za osobę w wariancie II.



Vip Open Bar do 4h
120 zł

Gin
Seagram’s

Whisky
Ballantine’s

Wódka
Wyborowa

Martini
Bianco

Rum
Bacardi

Soki owocowe, woda mineralna

Napoje gazowane
Coca-Cola, Sprite

Drinki
Cuba Libre, Long Island Iced Tea, Tequila Sunrise

Spożycie powyższego open baru jest nielimitowane przez 4 godziny. Opłata za każdą dodatkową godzinę wynosi 20 zł za osobę.



Podane ceny pakietów są cenami brutto i zawierają:
- koszt menu wraz z napojami zgodnie z pakietem,
- obsługę kelnerską,
- niezbędny sprzęt gastronomiczny i zastawę,
- białe obrusy,
- dekoracje świąteczne.

 Każde spotkanie wigilijne może zostać 
wzbogacone o dodatkowe  atrakcje  na  życzenie  
(opłatek, kolędy, recitale muzyczne przy 
akompaniamencie fortepianu, świąteczne warsztaty 
rękodzielnicze). Zapraszamy do kontaktu z naszym 
zespołem ekspertów, którzy chętnie pomogą 
w organizacji dodatkowych wydarzeń.

 Magia Świąt w Państwa firmie? Jak najbardziej! 
Oferujemy możliwość zamówienia wigilijnego cateringu 
z obsługą lub dostawy świątecznych dań i ciast do Państwa 
firmy. Zatroszczymy się o każdy szczegół tego wydarzenia! 

 Planując organizację przyjęcia, prosimy 
o kontakt z Działem Sprzedaży pod numerami telefonu: 
+48 71 78 77 132, 71 78 77 245 lub pocztą elektroniczną: 
meetings@arthotel.pl.



Serdecznie zapraszamy!

+48 71 78 77 132
+ 48 71 78 77 245  

www.arthotel.pl
meetings@arthotel.pl

Art Restauracja i Kawiarnia 
ul. Kiełbaśnicza 20, 50-110 Wrocław / www.arthotel.pl/restauracja / meetings@arthotel.pl 


