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ŚWIĄTECZNE 
PACZKI



ZRÓB PREZENT SWOIM NAJBLIŻSZYM
Święta Bożego Narodzenia to prawdziwa uczta kulinarna. Wigilijny stół to miejsce spotkań, serdecznych

rozmów i wymiany najlepszych życzeń, dlatego powinien być zastawiony potrawami najwyższej jakości i

przyrządzonymi z sercem.

Do wyboru pozostawiamy szereg wigilijnych potraw, spośród których mogą Państwo wybrać te

najodpowiedniejsze dla Waszych najbliższych. Nasze paczki to idealny prezent a także podziękowanie za

wspólnie spędzone chwile.

Zespół Arena Gliwice oraz Deli Catering



ŚWIĄTECZNE ZESTAWY
ZESTAW KLASYCZNY

ZIMNE PRZEKĄSKI
Marynowany w ziołach schab faszerowany 
wędzoną śliwką
Soczysta pierś indycza z klasycznym farszem 
świątecznym z wątróbką i rodzynkami             
Bałtycki matias z aromatyczną złotą cebulką
i olejem lnianym
Domowa konfitura z żurawiny z dodatkiem 
świeżego tartego chrzanu

ŚWIĄTECZNY OBIAD
Confitowane udko kacze z tymiankiem
i pieczonym jabłkiem oraz tradycyjnym sosem z 
dodatkiem Calvadosu
Domowe pierogi z kapustą i grzybami oraz 
tradycyjną  świąteczną okrasą.
Pieczone i karmelizowane buraczki                  
z dodatkiem miodu spadziowego
Domowe kopytka z klarowanym masłem 
i świeżą szałwią.

SŁODKOŚCI DELI
Korzenny biały makowiec z aromatycznym 
lukrem pomarańczowym.

CENA: 49.00 PLN netto / os. 

ZESTAW STAROPOLSKIZESTAW TRADYCYJNY

ZIMNE PRZEKĄSKI
Marynowany w ziołach schab faszerowany 
wędzoną śliwką
Soczysta pierś indycza z klasycznym farszem 
świątecznym z wątróbką i rodzynkami           
Bałtycki matias z aromatyczną złotą 
cebulką i olejem lnianym
Domowa konfitura z żurawiny z dodatkiem 
świeżego tartego chrzanu
Delikatny mus z białej fasoli z wędzoną śliwką 
i tymiankiem

ŚWIĄTECZNY OBIAD
Confitowane udko kacze z tymiankiem
i pieczonym jabłkiem oraz tradycyjnym sosem z 
dodatkiem Calvadosu
Domowe pierogi z kapustą i grzybami oraz 
tradycyjną  świąteczną okrasą
Pieczone i karmelizowane buraczki                 
z dodatkiem miodu spadziowego
Domowe kopytka z klarowanym masłem 
i świeżą szałwią

SŁODKOŚCI DELI
Korzenny biały makowiec z aromatycznym 
lukrem pomarańczowym
Dyniowe ciasto z piernikowym spodem 
nasączane wigilijnym ponczem

CENA: 59.00 PLN netto / os. 

ZIMNE PRZEKĄSKI
Marynowany w ziołach schab faszerowany 
wędzoną śliwką
Soczysta pierś indycza z klasycznym farszem 
świątecznym z wątróbką i rodzynkami           
Bałtycki matias z aromatyczną złotą 
cebulką i olejem lnianym
Domowa konfitura z żurawiny z dodatkiem 
świeżego tartego chrzanu
Delikatny mus z białej fasoli z wędzoną śliwką i 
tymiankiem

ŚWIĄTECZNY OBIAD
Confitowane udko kacze z tymiankiem
i pieczonym jabłkiem oraz tradycyjnym sosem z 
dodatkiem Calvadosu
Zraziki wołowe z chrupiącym ogórkiem, modrą 
kapustą i sosem własnym
Domowe pierogi z kapustą i grzybami oraz 
tradycyjną  świąteczną okrasą
Pieczone i karmelizowane buraczki                  
z dodatkiem miodu spadziowego
Domowe kopytka z klarowanym masłem 
i świeżą szałwią

SŁODKOŚCI DELI
Korzenny biały makowiec z aromatycznym 
lukrem pomarańczowym
Cynamonowe ślimaki drożdżowe z cukrem 
brązowym i lukrem waniliowym

CENA: 69.00 PLN netto / os. 
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