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dla Firm 2021 
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Szanowni Państwo 

na kulinarnej mapie Małopolski istniejemy już od 20 lat (początkowo jako Mauers, 

obecnie jako Pestka). Przez ten czas zdobyliśmy zaufanie i sympatię naszych Gości – 

nieustannie podnosząc sobie gastronomiczną poprzeczkę i dążąc do możliwie 

najszerszego wachlarza usług oraz najwyższych standardów jakościowych.  

Zbliżający się wyjątkowy czas Świąt Bożego Narodzenia sprzyja miłej atmosferze, 

integracji oraz budowaniu pozytywnych relacji w firmie. Wychodząc naprzeciw 

oczekiwaniom Naszych Gości, Klientów i Przyjaciół przygotowaliśmy dedykowaną Ofertę 

Wigilijną dla Firm. Wyjątkowe wnętrza restauracji pozwolą nadać kameralny charakter 

spotkaniu Państwa pracowników. 

 

Propozycje Wigilijne dostępne są dla każdego, kto zechce zawitać w nasze progi lub 

skorzystać z oferty cateringowej – z dostawą wprost do siedziby firmy. 

Menu Wigilijne przygotowane jest w oparciu o bazę produktów regionalnych od lokalnych 

dostawców. 

 

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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Zestaw nr I (55 zł) 

 

Zupa 

Barszczyk z kołdunami z grzybami i kapustą 

 

Danie główne 

Smażony karp w sezamie (filet), ziemniaki pieczone w ziołach, surówka 

lub 

Pierś z kurczaka z kremowym risotto i zielonymi warzywami 

 

Deser 

Ciasto świąteczne z lodami 

Kawa lub herbata podana do deseru 

 

Napoje 

Woda w dzbankach 

Kompot z suszu 

 

Dodatkowo  

 
 

Zimna płyta: 29 zł/ os: 
 

Galaretki rybne 
Galaretki wieprzowo- wołowe 

Tartinki z serem białym, pastą z tuńczyka, pastą jajeczną 
Rolada szpinakowa  

Deska serów  

Pieczone schab i karczek 
Sałatka grecka lub jarzynowa 

Pieczywo 
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Zestaw nr II (80 zł) 

 

 

Zupa 

Zupa rybna norweska  

lub 

Barszcz czerwony z kołdunami  

 

Dania główne 

Polędwiczka wieprzowa otulona boczkiem, puree ziemniaczane z truflą 

oraz karmelizowanymi buraczkami 

lub 

Pieczony pstrąg w migdałach, kasza kuskus z warzywami 

 

Deser 

Szarlotka z gałką lodów i sosem     z dyni 

 

Napoje 

Woda w dzbankach 

Kompot z suszu 

Kawa lub herbata podana do deseru 

 

Dodatkowo  

 
Zimna płyta: 29 zł/ os: 

 

Galaretki rybne 
Galaretki wieprzowo- wołowe 

Tartinki z serem białym, pastą z tuńczyka, pastą jajeczną 
Rolada szpinakowa  

Deska serów  

Pieczone schab i karczek 
Sałatka grecka lub jarzynowa 

Pieczywo
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Zestaw nr III (99 zł) 
 

Zupa 

Krem grzybowy z ptysiem nadziewanym śmietaną 

lub 

Zupa rybna z krewetkami 

 

Danie główne 

Pieczony dorsz z sosem pomarańczowym podany na puree z zieloną szparagą 

lub 

Kacze udko z sosem żurawinowym podane z Gratin ziemniaczanym  

i pieczonym jebłkiem 

 

Deser 

Fondant czekoladowy z lodami  

lub 

Sernik nowojorski  

 

 

Napoje 

Woda w dzbankach 

Kompot z suszu 

Kawa lub herbata podana do deseru 

 

Dodatkowo  

 
Zimna płyta: 29zł/ os: 

 

Galaretki rybne 
Galaretki wieprzowo- wołowe 

Tartinki z serem białym, pastą z tuńczyka, pastą jajeczną 
Rolada szpinakowa  

Deska serów  

Pieczone schab i karczek 
Sałatka grecka lub jarzynowa 

Pieczywo 
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W zależności od potrzeb Państwa firmy możemy indywidualnie 

przygotować menu pod konkretny rodzaj przedsięwzięcia oraz wielkość 

grupy. W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji. 

 

Łączę wyrazy szacunku 

Lucyna Działa | Pestka Restaurant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


