
 

 

GRUPA R sp. z o.o. 
e: biuro@gruparsvp.pl, ul. Mazowiecka 11 lok. 3, 00-052 Warszawa,  

NIP 525 25 83 682, REGON 147 185 528, KRS 0000 5050 43 

OFERTA WIGILIJNA 
 

ZESTAW 1 
 

Przekąski ze śledzi – śledź: 
w sosie kaparowo-cebulowym 

z pikantną salsą pomidorową i kolendrą 
z marynowaną gruszką i suszoną śliwką w balsamico 

w sosie jogurtowo-koperkowym 
 

Przekąski z ryb 
karp po żydowsku 

ryba po grecku 
terrine z sandacza 

 
Kanapki wigilijne 

z serami pleśniowymi 
z tuńczykiem 

z łososiem 
z pstrągiem 

 
Bufet sałatkowy 

farfalle z tuńczykiem, warzywami marynowanymi i sosem oliwkowym 
sałatka z pieczonym łososiem i koperkowym Vinagrettem 

sałatka jarzynowa tradycyjna 
pieczywo bankietowe 

 
Ciasta wigilijne 

sernik z brzoskwinią 
makowiec 

piernik 
keks 

 
Min. wielkość zamówienia 20 zestawów. 

 
Zestaw zawiera: 

porcję śledzi, porcję ryby, 3 kanapki, porcję sałatki i porcję ciasta 
dostawę jedzenia 
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ZESTAW 2 
 

Przekąski ze śledzi – śledź: 
w sosie kaparowo-cebulowym 

z pikantną salsą pomidorową i kolendrą 
z marynowaną gruszką i suszoną śliwką w balsamico 

w sosie jogurtowo-koperkowym 
 

Przekąski z ryb 
karp po żydowsku 

ryba po grecku 
terrine z sandacza 

 
Bufet sałatkowy 

farfalle z tuńczykiem, warzywami marynowanymi i sosem oliwkowym  
sałatka śledziowo-ziemniaczana 

sałatka z pieczonym łososiem i koperkowym Vinagrettem 
sałatka jarzynowa tradycyjna 

pieczywo bankietowe 
 

Danie ciepłe 
pierożki z kapustą i grzybami 4 szt./os 

karp smażony 
barszcz czerwony 

 
Ciasta wigilijne 

sernik z brzoskwinią 
makowiec 

keks 
piernik 

 
Min. wielkość zamówienia 20 zestawów. 

 
Zestaw zawiera: 

porcję śledzi, porcję ryby, 2 porcje sałatki, porcję dania ciepłego, barszczyk i porcję ciasta 
dostawę jedzenia 
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ZESTAW 3 
 

Zimne przekąski świąteczne 
półmisek śledzi: 

w sosie kaparowo-cebulowym 
z pikantną salsą pomidorową i kolendrą 

z marynowaną gruszką i suszoną śliwką w balsamico 
w sosie jogurtowo-koperkowym 

 
przekąski rybne: 

karp po żydowsku, 
ryba po grecku, 

terrine z sandacza, 
 

przekąski mięsne: 
kurczak po polsku 

polędwiczka wieprzowa z morelą i żurawiną 
 

Bufet sałatkowy 
sałatka śledziowo-ziemniaczana 

sałatka z pieczonym łososiem i koperkowym Vinagrettem 
sałatka jarzynowa tradycyjna 

pieczywo bankietowe 
 

Danie ciepłe 
pierożki z kapustą i grzybami 4 szt./os 

karp smażony lub dorsz smażony na duszonych porach 
barszcz czerwony lub kapusta wigilijna z grzybami 

 
Ciasta wigilijne 

sernik z brzoskwinią 
makowiec 

keks 
piernik 

 
Min. wielkość zamówienia 20 zestawów. 

 
Zestaw zawiera: 

3 porcje zimnych przekąsek, porcję sałatki, porcję dania ciepłego (pierogi oraz rybę), 
barszczyk lub kapustę oraz porcję ciasta 

dostawę jedzenia 
 
 


