
 

                                                                                                                                 

„Niezapomniany wieczór Wigilijny”                                                                              

Restauracja Cimarron ma zaszczyt zaprosić Państwa na niezapomniane Przyjęcia Wigilijne. Kusząca 
woń grzanego wina z pomarańczą, rozgrzeje w grudniowy wieczór niejednego Gościa. Barszczyk z 

uszkami, smak smażonego karpia, kapusta z grzybami, pozostaną na długo w pamięci. A na deser 

makowiec z bakaliami... Dźwięk kolęd w ciepłych promykach świec. 

                    Wariant I     52 zł/osoba         

Zupa:                                                                                                         

Staropolski wigilijny barszcz czerwony z uszkami                                                                   

Danie Główne:                                                                                                 

Królewski karp panierowany                                                                                     

serwowany z tradycyjną kapustą z grzybami i                                                                      
gotowanymi ziemniakami z koperkiem                                                                            

Deser:                                                                                                         

Szarlotka domowa z bitą śmietaną lub lodami waniliowymi                                                          

Napoje:                                                                                                       

Wigilijny Kompot z suszek                                                                                       

Kawa, Herbata ograniczeń   

 Pierniki w czekoladzie i ciasteczka korzenne do poczęstunku na przywitanie na stole dla Państwa.    

  Wariant II   62 zł/osoba  

przystawka                                                                                                    

Tatar ze śledzia z cebulką, kwaśną śmietaną na chrupiącej grzance                                                   

Zupa:                                                                                                         

Wigilijna zupa grzybowa                                                                                         

Danie Główne:                                                                                                 
Pstrąg pieczony w całości z                                                                                      

ziemniakami i warzywami gotowanymi                                                                            

Deser;                                                                                                        

Szarlotka na gorąco pachnąca cynamonem z lodami lub bitą   śmietaną    

  Napoje:                                                                                                      

Wigilijny Kompot z suszek                                                                                       

Kawa, Herbata ograniczeń   

Na stołach: woda mineralna z kawałkami cytryny i pomarańczy, Pierniki w czekoladzie i ciasteczka 

korzenne 



 

Nasza restauracja nie kieruje się sztywną propozycją dań na spotkania wigilijne. 
Będzie nam bardzo miło ustalić wspólnie z Państwem menu spotkania.                                 

Z naszej strony dołożymy wszelkich starań, aby propozycja odpowiadała finansowo jak również 
kulinarnie. 

 

                 Wariant III      85 zł/osoba                                                                        

Na wejściu poczęstunek od Restauracji:                                                                           
Grzaniec Galicyjski z pomarańczą                                                                                 

Na stołach:                                                                                                    
woda mineralna z kawałkami cytryny i pomarańczy                                                                                             

Przystawka                                                                                                    

Staropolski śledzik w śmietanie z jabłkiem i cebulką                                                                
Zupa:                                                                                                         

Barszcz biały z grzybami i ziemniakami                                                                            

Danie Główne:                                                                                                 

Polędwiczki wieprzowe w sosie grzybowym na purre ziemniaczanym                                                 

podawane z warzywami gotowanymi                                                                             

Deser:                                                                                                         

Makowiec                                                                                                     

Napoje:                                                                                                       

Wigilijny Kompot z suszek                                                                                       

Kawa , Herbata bez ograniczeń                                                                                   

Dla Gości w koszyku na sianku opłatki wigilii 

Pierniki w czekoladzie i ciasteczka korzenne dla Państwa 

 

W celu uzyskania szerszych informacji na temat współpracy lub rezerwacji prosimy o kontakt: 

Restauracja CIMARRON 

www.cimarron.pl 

43-180 Orzesze 

Żorska 59 

Tel 503 170 235 

Lub e-mail  kontakt@cimarron.pl 

Serdecznie zapraszamy.                                                                                         

mailto:kontakt@cimarron.pl

