
Oferta wigilijna 

WWW.BPPT.PL 

Niebawem Święta Bożego Narodzenia. 

Z tej okazji przedstawiamy Państwu Świąteczną 

ofertę na zorganizowanie firmowej Wigilii.  

To doskonała okazja do podsumowania roku, 

świętowania sukcesów, integracji  

oraz tworzenia zgranego zespołu.  

Grudniowe spotkanie to także swoista nagroda 

dla pracowników za pracowity rok. 

Bydgoski Park  

Przemysłowo-Technologiczny 



 

ZESTAW I 

52 zł/os. 
 

 

 

Dania na ciepło 
 

Staropolski barszcz czerwony 

 1 por./os. (250 ml) 

Wigilijne pierogi z farszem z kapusty i leśnych 

grzybów 

 2 szt./os. (116 g) 

Karp w złocistej panierce z ziemniaczkami 

pieczonymi w ziołach  

1 por./os. (230 g) 

Lub 

Świąteczna sola podana na plastrach zapiekanych 

ziemniaków  

1 por./os. (240 g) 

 

Ciasto – 1 por./os. 
 

Świąteczny makowiec 

 

Napoje 
 

Świeżo parzona kawa i aromatyczna herbata z 

dodatkami (mleko, cukier, cytryny) 

Woda mineralna 

Soki owocowe 

 

ZESTAW II 

59 zł/os. 
 

 

 

Dania na ciepło 
 

Staropolski barszcz czerwony  

1 por./os. (250 ml) 

Wigilijne pierogi z farszem z kapusty i leśnych 

grzybów 

2 szt./os.(116 g) 

Polędwica z  dorsza na duszonych pomidorach  

z ziemniakami z pieca w ziołach 

1 por./os. (250 g) 

 

Zakąski na zimno – 1,5 por./os. 

 

Ryba po grecku  

80 g/os. 

Śledź marynowany w oleju i cebuli 

50 g/os. 

Bigos wigilijny  

100 g/os. 

Tradycyjna świąteczna sałatka jarzynowa  

150 g/os. 

Pieczywo i masło 

 

Ciasto – 1 por./os. 
 

Świąteczny makowiec 

 

Napoje 
 

Świeżo parzona kawa i aromatyczna herbata z 

dodatkami (mleko, cukier, cytryny) 

Woda mineralna 

Soki owocowe 



 

ZESTAW III 

69 zł/os. 
 

 

 

Dania na ciepło 
 

Staropolski barszcz czerwony z pasztecikiem lub  

z uszkami 1 por./os. (250 ml + 100 g) 

Wigilijne pierogi z farszem z kapusty i leśnych grzybów  

2 szt./os. (116 g) 

Filet z halibuta  podany z pieczarkami i krokietami  

1 por./os. (260 g) 

 

Zakąski na zimno – 2 por./os. 
 

Karp w bursztynowej galarecie 80 g/os. 

Ryba po grecku 80 g/os. 

Wigilijna szynka pieczona z musem chrzanowym  

100 g/os. 

Śledź po flisacku 50 g/os. 

Tradycyjna świąteczna sałatka jarzynowa 150 g/os. 

Pieczywo i masło 

 

Ciasto – 1 por./os. 
 

Świąteczny makowiec  

 

Napoje 

 
Świeżo parzona kawa i aromatyczna herbata z 

dodatkami  

(mleko, cukier, cytryny) 

Woda mineralna 

Soki owocowe 
 

 

ZESTAW IV 

95 zł/os. 
 

 

 

Dania na ciepło 
 

Aromatyczna zupa borowikowa z łazankami 

 1 por./os. (250 ml + 100 g) 

Wigilijne pierogi z farszem z kapusty i leśnych grzybów 

2 szt./os. (116 g) 

Sandacz w sosie porowo-winnym podany  

z ziemniakami i  świeżym koperkiem 1 por./os. (260 g) 

 

Zakąski na zimno – 3,5 por./os. 
 

Tatar z łososia 70 g/os. 

Karp w bursztynowej galarecie 80 g/os. 

Ryba po grecku 80 g/os. 

Wigilijna szynka pieczona z musem chrzanowym  

100 g/os. 

Śledź pod pierzynką z buraczków 60 g/os. 

Bigos wigilijny 100 g/os. 

Śledź po flisacku 50 g/os. 

Tradycyjna świąteczna sałatka jarzynowa 150 g/os. 

Sałatka śledziowa 150 g/os 

Pieczywo i masło 

 

Ciasto – 2 por./os. 
 

Świąteczny makowiec i sernik 

 

Napoje 

 
Świeżo parzona kawa i aromatyczna herbata z 

dodatkami  

(mleko, cukier, cytryny) 

Woda mineralna 

Soki owocowe 



W cenie oferujemy serwis standard: 
 

- Gwarancja pysznego jedzenia dla wszystkich Gości 

- Obsługa Gości 

- Świąteczna dekoracja, obrusy, porcelana, świeże kwiaty, 

gwiazdy betlejemskie, choinka, świąteczna muzyka w tle 

- Bezpłatny parking 

 

 

* W przypadku zamówienia powyżej 30 osób - możliwość 

udzielenia rabatu. 

 

* Istnieje możliwość ustalenia menu według Państwa 

sugestii, potrzeb i oczekiwań. 

 

 

 

W przypadku dodatkowych pytań i innych rozwiązań miło 

nam będzie umówić się na spotkanie i zaprezentować ofertę.  



www.bppt.pl 

Bydgoski Park Przemysłowo – Technologiczny 

 
Tel. 668 244 701  

paulina.piskulska@bppt.pl  

ZAPRASZAMY 

mailto:Paulina.piskulska@bppt.pl

