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Oferta  

dla BIZNESu 
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Szanowni Państwo 

Restauracja Pestka to unikalne miejsce na kulinarnej mapie Wadowic 

zlokalizowane w samym centrum Miasta.  

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska biznesu organizujemy m.in.: 

• Bankiety firmowe 

• Imprezy integracyjne dla firm 

• Spotkania wigilijne / wielkanocne 

• Śniadania biznesowe 

• Spotkania jubileuszowe 

• Imprezy tematyczne 

• Konferencje i szkolenia 

 

Tworząc idealny klimat do integracji przygotowaliśmy specjalną ofertę dla 

Państwa firmy.  
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BANKIETY FIRMOWE 

Szukacie Państwo oryginalnej przestrzeni na spotkanie firmowe? Zapraszamy do 

kameralnej i stylowej Restauracji Pestka położonej w samym sercu Wadowic. 

 

Do Państwa dyspozycji oddajemy przestrzeń, w której możemy zorganizować 

przyjęcia i spotkania do 40 osób. Dwie sale zasiadane w którym mogą się 

odbywać, zależnie od charakteru spotkania, tańce lub rozmowy kuluarowe. 

Proponujemy również skomponowanie własnego menu wybierając przystawkę, 

zupę, danie główne z podanej niżej propozycji. Oferta cenowa przedstawionego 

wariantu menu została skalkulowana dla min. 30 osób. 

Jesteśmy do Państwa dyspozycji. 

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania 

• telefon: +48 534 017 052 

• e-mail: kontakt@pestkarestaurant.pl   

• Restauracja Pestka, Wadowice, ul. Zatorska 17 
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Wariant 1 

  45 zł/os. 

 
 

 

Zupa 

Zupa krem z pomidorów 

lub 

Zupa krem z brokułów 

 

Danie główne 

Grillowana pierś z kurczaka na sosie żurawinowym lub serowym 
z pureé ziemniaczanym i zestawem surówek 

lub 

Grillowana pierś z kurczaka na sosie cytrynowym  

z kopytkami ziołowymi i sałatami z sosem vinegrette 

 

Deser 

Szarlotka z lodami 

Kawa lub herbata 

Woda mineralna w dzbanku 

 

  



 

 

Restauracja Pestka  |  ul. Zatorska 17, 34-100 Wadowice  | telefon:  +48 534 017 052 
e-mail: kontakt@pestkarestaurant.pl  |  www.pestkarestaurant.pl 

 

Wariant 2 

  55 zł/os. 

 

Przywitanie 

Lampka wina 

 

Przystawka 

Krem z pieczonego buraka z serem feta 

lub 

Krem z pieczonej papryki 

 

Danie główne 

Pieczony kurczak kukurydziany z puree selerowym i żółtą fasolką  

lub 

Dorsz z groszkiem zielonym i sosem tatarskim 

 

Deser 

Sernik czekoladowo-śliwkowy 

Kawa, herbata 

Woda mineralna z cytryną i miętą w dzbanku 
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Wariant 3 

  75 zł/os. 

 

 

Przywitanie 

Lampka wina 

 

Przystawka 

Tatar z wędzonego łososia na pumperniklu 

lub Bruschetta z grillowanymi warzywami 

Zupa 

Krem z kukurydzy 

lub Krem ziemniaczany z plastrem wędzonego łososia 

 

Danie główne 

Miętus w pomarańczach z imbirem i migdałami i pureé z batata 

lub Wolno pieczona wołowina z ciemnym sosem, 

puddingiem, pieczonymi ziemniakami i warzywami 

Deser 

Ciasto daktylowe z solonym karmelem i lodami 

Kawa lub herbata 

Woda mineralna z cytryną i miętą w dzbanku 
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Wariant 4 

  90 zł/os. 

 

Przywitanie 

Lampka wina 

 

Przystawka 

Carpaccio z cielęciny z sosem chimichurri 

lub Spring Rolls z krewetkami 

 

Zupa 

Krem borowikowy 

lub Krupnik z kaczych żołądków 

 

Danie główne 

Pieczona gęś z warzywami korzeniowymi i sosem wiśniowym 

lub Polędwica z dorsza z risotto na czerwonym winie z warzywami 

 

Deser 

Gruszka gotowana w winie i przyprawach z lodami piernikowymi 

Kawa lub herbata 

Woda mineralna z cytryną i miętą w dzbanku 
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Preferencyjne ceny 

Bufet alkoholowy: -20% 

Koniak, Whisky: -25% 

 

Dodatkowe atrakcje (opcjonalnie / indywidualne ustalenia):  

• Pokaz kulinarny Szefa Kuchni 

• Degustacja win 

• Oprawa muzyczna 

• Pokaz taneczny 

 

 

 

W zależności od Państwa potrzeb indywidualnie przygotowujemy menu pod 

konkretny rodzaj przedsięwzięcia (szkolenie, impreza okolicznościowa, bankiet, 

śniadanie biznesowe, impreza integracyjna). W razie pytań jesteśmy do Państwa 

dyspozycji 

 

 

 
 

 


