
  

 

WIGILIA FIRMOWA W STADNINIE KONI 
 

Szanowni Państwo!  

Wielkimi krokami zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. 

Zgodnie z tradycją, jest czas spotkań  

ze współpracownikami i kontrahentami. 

Spotkania te zazwyczaj mają formę posiłku  

przy wspólnym stole. 

Aby ułatwić Państwu organizację tego wydarzenia,  

Rancho pod Olszyną przygotowało specjalną ofertę 

spotkania świątecznego, które wzbogacić możemy 

„końskimi” zabawami integracyjnymi. 

     Gorąco zachęcamy do skorzystania z naszej oferty. 

 
I wersja - 3-godzinne spotkanie 
Dania na ciepło:  
Barszcz z uszkami  
Pierogi z kapustą i grzybami (3 szt/osobę) 
Bigos wigilijny z suszonymi grzybami  
Paszteciki z pieczarkami (2 szt/osobę) 
Karp smażony 
 
Bufet kawowy - kawa/herbata/woda 
Ciasto korzenne z powidłami (1 porcja/osobę) 
  
Zimne przekąski (2,5 porcji/osobę): 
Ryba po grecku 
Sałatka śledziowa w pierzynce 
Różki z szynki z sałatką jarzynową w galarecie 
Pieczywo 
 
Specjalna atrakcja (do wyboru jedna): 
*Oprowadzanie na koniach przez Świętego Mikołaja  
i Śnieżynkę 
lub (jeśli klient przewiduje upominki dla gości)  
*Wizyta zaprzęgu Świętego Mikołaja 
 
Koszt: 115,00 zł netto/osobę (minimum 20 osób) 
*Do wystawionej faktury należy doliczyć 8% VAT. 
 



  

 

II wersja - 5-godzinne spotkanie  
Dania na ciepło:  
Barszcz z uszkami 
Pierogi z kapustą i grzybami (3 szt/osobę) 
Kotlet de-volaille nadziewany masłem i pietruszką  
Ryba w porach 
Kotlet schabowy z ananasem i żurawiną, zapiekany serem 
Ziemniaki gotowane z koperkiem  
Colesław (kapusta biała, por, marchew) 
Buraczki zasmażane (na ciepło) 
 

Bufet kawowy - kawa/herbata/woda 
Szarlotka z kruszonką i sernik tradycyjny (1,5 porcji/osobę) 
 

Zimne przekąski (2,5 porcji/osobę): 
Rolada szpinakowa nadziewana łososiem  
Śledź w sosie tatarskim 
Schab z musem chrzanowym 
Sałatka Gyros (kapusta pekińska, ogórek konserwowy, papryka, 
pomidor, kukurydza, mięso drobiowe, sos czosnkowy) 
Pieczywo  
 

Kolacja:  Żurek kujawski z kiełbasą 
 

Specjalna atrakcja (do wyboru jedna): 
*Oprowadzanie na koniach przez Świętego Mikołaja  
i Śnieżynkę  
lub (jeśli klient przewiduje upominki dla gości) 
*Wizyta zaprzęgu Świętego Mikołaja 
 

Koszt: 160,00 zł netto/osobę (minimum 20 osób)  
*Do wystawionej faktury należy doliczyć 8% VAT. 
 

Szczegółowe informacje: tel.: 513 - 063 - 057  
mail: rancho@podolszyna.pl 

Serdecznie zapraszamy! 
 
 


