
 
 

Hotel Arkadia s.c. B. Wiśniewska, J. Wróblewski ul. Radzymińska 182, 03 - 671 Warszawa 

Tel. : + 48 22 678 50 55   Fax : + 48 22 678 56 06 

E-Mail: imprezy@hotelarkadia.pl , WWW: www.hotelarkadia.pl 

 

Wigilijny obiad serwowany 

 

 

Zupa (prosimy wybrać jedną pozycję) 

 

Świąteczna mazurska zupa rybna 

Esencjonalny barszcz czerwony z pasztecikiem z kapustą i grzybami 

Krem grzybowy z łazankami i natką pietruszki 

Kurpiowski barszcz biały z suszonymi grzybami i ziemniakami 

 

Dania główne (prosimy wybrać jedną pozycję) 

 

Chrupiący filet z karpia sauté 

Pieczony filet z pstrąga z sosem cytrynowo - pieprzowym 

Dorsz w boczkowej kruszonce 

Pieczona szynka z sosem z suszonych śliwek z nutą cynamonu 

 

Dodatki do dania głównego (prosimy wybrać jeden dodatek skrobiowy i jeden dodatek warzywny) 

 

Ziemniaki z wody z koperkiem 

Ziemniaki opiekane 

Ziemniaki au Gratin 

Kolorowy ryż z warzywami 

 

Brokuł i marchew baby w domowej oliwie ziołowej 

Bukiet sałat skropiony naszym Vinaigrette 

Wigilijna kapusta z grzybami 

Zielona fasolka z palonym masłem i bułką tarta 

Napoje bez ograniczeń 

 

Kompot z suszonych owoców 

Kawa, herbata 

 

 

 

Koszt powyższego menu wynosi 69,00 PLN | os | netto 
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Uroczysty wigilijny obiad serwowany 

 

Przystawka zimna (prosimy wybrać jedną pozycję) 

Sałatka śledziowa z ziołami i maślakami 

Różyczka z łososia na placuszku z cukinii 

Kieszonka z pieczonego schabu z musem chrzanowym i jajkiem 

 

Zupa (prosimy wybrać jedną pozycję) 

Świąteczna mazurska zupa rybna 

Esencjonalny barszcz czerwony z pasztecikiem z kapustą i grzybami 

Krem grzybowy z łazankami i natką pietruszki 

Kurpiowski barszcz biały z suszonymi grzybami i ziemniakami 

 

Dania główne (prosimy wybrać jedną pozycję) 

Filet z karpia w orzechowej skorupce 

Filet z bałtyckiego dorsza zapieczony pod ziołową kołderką  

Plastry zapieczonej w miodzie i goździkach szynki wieprzowej 

Polędwiczki wieprzowe sous vide z sosem tymiankowym 

 

Dodatki do dania głównego (prosimy wybrać jeden dodatek skrobiowy i jeden dodatek warzywny) 

Ziemniaki z wody z koperkiem 

Pieczone ćwiartki ziemniaków 

Ziemniaki au Gratin 

Kolorowy ryż z warzywami 

Brokuł i marchew baby w domowej oliwie ziołowej 

Bukiet sałat skropiony Vinaigrette 

Wigilijna kapusta z grzybami 

Zielona fasolka z palonym masłem i bułką tartą 

 

Wybór świątecznych ciast (min. 3 rodzaje) w bufecie 

 

Napoje bez ograniczeń 

Kompot z suszonych owoców 

Kawa, herbata 

 

Koszt powyższego menu wynosi 90,00 PLN | os | netto 

mailto:imprezy@hotelarkadia.pl
http://www.hotelarkadia.pl/


 
 

Hotel Arkadia s.c. B. Wiśniewska, J. Wróblewski ul. Radzymińska 182, 03 - 671 Warszawa 

Tel. : + 48 22 678 50 55   Fax : + 48 22 678 56 06 

E-Mail: imprezy@hotelarkadia.pl , WWW: www.hotelarkadia.pl 

 

 

Wybrane uroczyste obiady polecamy urozmaicić przekąskami zimnymi podanymi w stole 

 

 

Przekąski zimne (koszt każdej pozycji 12,00 PLN | os | netto) 

 

Karp po żydowsku w galarecie  

Różyczki z wędzonego łososia na świeżym ogórku  

Terrina z wędzonego pstrąga i warzyw marynowanych 

Sandacz faszerowany świeżymi warzywami 

Ryba po grecku 

Świąteczny pasztet z grzybami 

Pasztet wigilijny z żurawiną 

Kieszonka z pieczonego schabu z musem chrzanowym i 
jajkiem 

Śledź w oleju lnianym z siekaną cebulą 

Śledź w śmietanie z jabłkiem 

Wybór jaj faszerowanych 

 

 

 

Sałatki (koszt każdej pozycji 8,00 PLN | os | netto) 

 

Tradycyjna sałatka jarzynowa 

Sałatka ziemniaczana ze śledziem 

Sałatka śledziowa z pieczonymi burakami 

Sałatka nicejska z tuńczykiem 

 

Sałatka Waldorff z jabłek, selera i orzechów  

Sałatka Grecka z serem typu Feta 

Świeży szpinak z krewetkami i suszonymi pomidorami 

Sałata Cezar z plastrami grillowanej piersi z kurczaka 
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