
w Restauracji Hugo Food & Wine

ŚWIĄTECZNE SPOTKANIA



Mamy zaszczyt przedstawić Państwu
pomysł na organizację

Wigilii Firmowej
 

 Przedświąteczny czas to doskonała chwila na 
spotkanie poza firmą z pracownikami lub kontrahentami. 
Atmosfera naszej Restauracji, doświadczenie, tradycyjne 
potrawy wigilijne, miła i profesjonalna obsługa dostarczy 
Państwu niezapomnianych wrażeń, które zintegrują firmę 
oraz zacieśnią współpracę z kontrahentami.

Ważne informacje:
• oferta obowiązuje dla spotkań min 10 os.
• świąteczny klimat zapewnią dekoracje, świece, choinki i subtelna 

świąteczna muzyka w tle,
• przedstawione ceny są cenami brutto. 



Przystawki
Śledź z jabłkiem i chrzanem 
Ryba po grecku z aromatem anyżu 
Gravlax z łososia z palonym sianem
Terina z pieczonego buraka i wolno gotowaną makrelą
Tatar z łososia z wasabi, majonezem miso, ogórkiem
i grzybami shimeji (danie aromatyzowane dymem z beczek 
whiskey)

KOLACJA SERWOWANA
(skomponuj swój zestaw)



Zupy
(serwowane lub podane w wazach)

Barszcz czerwony
Krem pieczarkowy z grzankami
Zupa borowikowa z łazankami
Bulion rybny z łososia i sandacza z krewetką na warzywnym julienne
Uszka (5 szt.)
Paszteciki



Dania Główne 
(serwowane lub podane półmiskowo)

Pierogi z kapustą i grzybami (4 szt.)
Filet z karpia z masłem migdałowym z kapustą z grzybami i puree 
Karmazyn w panierce z puree ziołowym i surówką z kiszonej kapusty
Schab pieczony w sosie grzybowym z kopytkami i ćwikłą francuską 
z musztardą dijon
Okoń na duszonym porze z borowikowym gratin ziemniaczanym
Sandacz z soczewicą, bukietem warzyw i sosem z kiszonego ogórka 
i koperku
Polędwica z dorsza z pieczonym burakiem w sosie musztardowym 
i ziemniakami charlotte



Desery
(serwowane lub podane na paterach)

Makowiec
Piernik
Świąteczny creme brulee
Jabłecznik z cynamonem

Kawa, herbata, woda min. niegazowana, sok owocowy,
kompot z suszu (500 ml/os)

Kawa, herbata, woda min. niegazowana, sok owocowy,
kompot z suszu (bez ograniczeń)

NAPOJE



 
Barszcz czerwony z uszkami
Krem z pieczarek
Filet z karpia z duszoną cebulą
Karmazyn w sosie cytrynowym z białym winem
Łazanki z kapustą i grzybami
Pierogi z kapustą i grzybami
Surówka z kiszonej kapusty
Puree
Ziemniaki zapiekane w ziołach

KOLACJA ŚWIĄTECZNA*

* serwowana w formie bufetu lub na półmiskach



Zupa borowikowa z łazankami
Barszcz czerwony z uszkami
Łosoś z kruszonką korzenną
Filet z karpia z migdałami
Pierś z indyka wolnogotowana w sosie orzechowym
Schab w sosie cebulowym
Kopytka z pieczarkami
Ziemniaki opiekane w ziołach
Kapusta z grzybami i grochem
Ćwikła francuska

KOLACJA ŚWIĄTECZNA*

* serwowana w formie bufetu lub na półmiskach* serwowana w formie bufetu lub na półmiskach



Śledź z burakiem
Ryba po grecku
Deska serów
Terina z łososia z kaparami
Mini sandwiche
Mix wytrawnych ciastek francuskich
Sałatka jarzynowa
Sałatka grecka
Pieczywo, masło, masełka smakowe

ŚWIĄTECZNA ZIMNA PŁYTA*

* serwowana w formie bufetu lub na półmiskach



Wspólne kolędowanie
przy ognisku z grzanym winem.

Hotel Hugo Business & SPA *** pragnąc podtrzymać tradycję 
kolędowania proponuje jeszcze przed firmową wigilią wspólne 
śpiewanie kolęd przy płomieniach ogniska z rozgrzewającym 
grzanym winem z dodatkiem pomarańczy, goździków i cynamonu. 
To wspaniały pomysł na integrację pracowników i zacieśnienie 
między nimi relacji. 

- dla grup od 20 do 50 os.- 12 zł/os.,
- dla grup od 51 os. i więcej- GRATIS! *

* dotyczy kolacji świątecznej (zestaw od 65 zł/os) wraz z świąteczną zimną płytą



Świąteczne Vouchery
dla pracowników

Nie masz pomysłu na prezent dla pracowników?
Hotel Hugo Business & SPA *** przygotował dla Państwa specjalne 
świąteczne oferty stanowiące idealny prezent podczas firmowej wigilii. 
Pojedyncze wejście na Strefę Wellness, karnet na Grotę Solną lub pakiet 
„Świąteczne Odprężenie” podarowane w formie świątecznego vouchera, 
który ozdobi logotyp Państwa firmy kreując tym samym, wizerunek 
nietuzinkowego i oryginalnego prezentu.

Karnet/ Voucher od 10 do 
20 os.

od 21 do 
30 os.

od 31 os. 
i więcej

Jednorazowe wejście do Strefy Wellness 
(standardowa cena 60 zł/os.) 55 zł/os. 45 zł/os. 35 zł/os.

10 wejść do Groty Solnej (standardowa 
cena 100 zł/os.) 90 zł/os. 80 zł/os. 70 zł/os.

Pakiet „Świąteczne Odprężenie” * 
(standardowa cena 150 zł/os.) 140 zł/os. 120 zł/os. 100 zł/os.

* Pakiet „Świąteczne Odprężenie” zawiera peeling oraz aromatyczny masaż pleców na
balsamie z masłem shea. Do tego relaksujący seans w grocie solnej z imbirową herbatą.



47-230 Kędzierzyn Koźle (Sławięcice)
ul. Władysława Orkana 14

SPRZEDAŻ I MARKETING
DAWID KOSTYK

T: +48 77 40 53 440 (wew. 801)                
T: +48 668 779 797

E: dawid.kostyk@hotelhugo.pl                

www.hotelhugo.pl


