
Planujecie Państwo w tym roku świąteczne
spotkanie ze współpracownikami czy partnerami
biznesowymi? Z tej okazji przygotowaliśmy dla
Państwa ofertę wigilii firmowych w Restauracji
Panorama Hotelu HP Park w Poznaniu.

Miejsce zachwycające swoich Gości jednym z najpiękniejszych widoków w Poznaniu, 
tuż nad jeziorem Malta. 

Pyszne i tradycyjne potrawy świąteczne przygotowane w oparciu o domowe receptury

Oprawę świąteczną (dekorację stołów, dźwięki staropolskich kolęd, zapach żywej choinki,
blask świec)

Menu świąteczne serwowane już od 80 PLN/1 osobę

Zapewniamy:

HOTEL HP PARK 
ul. abpa A. Baraniaka 77
61-131 Poznań
tel.+48 61 874 11 54
restauracja.poznan@hotelepark.pl 
hotelepark.pl

Oferujemy: Firmowe przyjęcia wigilijne

Świąteczne lunche

Wigilie w Państwa firmie (catering świąteczny) 



MENU 

WIGILIJNE
w Hotelu HP Park

PROPOZYCJA 1 80 PLN/ 1 os.

Zakąska – Poczęstunek Szefa kuchni
Biała zupa rybna ze świeżym majerankiem 
i kluseczkami
Karp smażony z kapustą i grzybami, 
ziemniaki pietruszkowe
Sernik z brzoskwiniami
Kawa lub herbata 

PROPOZYCJA 4 145 PLN/ 1 os.

Tuńczyk marynowany, olej sezamowy, rucola
Zupa grzybowa z kluseczkami

Sandacz na kapuście z sosem winno-maślanym 
z puree ziemniaczanym
lub

Pierś kacza confit z modrą kapustą i pyzami

Pomarańczowy Bavarois, sos angielski
Kawa lub herbata 

PROPOZYCJA 2 95 PLN/ 1 os.

Matias, ziemniaki, szczypiorek, jabłko
Barszcz czysty
Udko z kaczki, modra kapusta, ziemniaki fondant
Świąteczny makowiec, piernik
Kawa lub herbata 

PROPOZYCJA 5 170 PLN/ 1 os.

Łosoś marynowany, ser kozi, buraki, coulis z malin
Zupa borowikowa z łazankami
Faszerowany mostek cielęcy, boczniaki, sos
z czerwonego wina, ziemniaki puree
Gruszka gotowana w czerwonym winie,
Lody piernikowe
Praliny świąteczne
Kawa lub herbata PROPOZYCJA 3 124 PLN/ 1 os.

Wątróbki drobiowe, konfitura ze śliwki i moreli
Bulion z borowikami i z kluseczkami
Filet z łososia zapiekany z mozzarellą na szpinaku
Creme Caramel
Kawa lub herbata

Rezerwuj termin 

już teraz!

PROMOCJAHOTEL HP PARK  
tel.+48 61 874 11 54

restauracja.poznan@hotelepark.pl 



MENU 

WIGILIJNE
w Hotelu HP Park

PROPOZYCJA 6 155 PLN/ 1 os.

PROPOZYCJA 7 195 PLN/ 1 os.

Carpaccio z łososia, rucola, Grana Padano
Barszcz czysty z uszkami

Polędwiczki wieprzowe, duxelles, wędzona szynka, 
topinambur
lub

Sandacz duszony w śmietanie z porami, ziemniaki puree
Świąteczne ciasto czekoladowe z wiśniami

Bufet zakąsek zimnych 3 porcje/1 os.

Świąteczny pasztet w cieście francuskim
Śledź w śmietanie
Okoń nilowy w zalewie słodko-kwaśniej
Indyk pieczony z owocami
Polędwiczka wieprzowa z jajkiem przepiórczym
Galantyna z kurczaka
Sos tatarski, żurawinowy 
Pieczywo, masło

Kawa lub herbata
Sok owocowy 20 cl /1 os.
Woda mineralna

Cielęcina gotowana z sosem z tuńczyka, kapary, 
wędzona papryka
Zupa borowikowa z łazankami
Gęś confit, ziemniaki fondant, sos z wiśniami
Parfait miodowe, prażone migdały, sos waniliowy

Bufet zakąsek zimnych 3 porcje/1 os.

Małe paszteciki z dziczyzny
Udka z kurczaka nadziewane bakaliami
Ruloniki z rostbefu ze szparagami
Paluszki z indyka w panierce migdałowej
Polędwiczki wieprzowe z grillowanym ananasem
Krewetki z melonem
Sałatka z kurczaka
Ruloniki z łososia i soli w marynacie
Pieczywo, masło
Trzy rodzaje zimnych sosów, marynaty

Kawa lub herbata
Sok owocowy 20 cl / 1 os.
Woda mineralna

Rezerwuj termin 

już teraz!

PROMOCJA
HOTEL HP PARK  

tel.+48 61 874 11 54
restauracja.poznan@hotelepark.pl 


