
 

Wigilia z Fit Apetit 
  Niezapomniane przyjęcie firmowe pełne 

pysznych, tradycyjnych dań. 
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1. WIGILIA MINI 
Kanapeczki/tortille 

Bankietowe kanapeczki ze śledzikiem i marynowaną cebulką  
Bankietowe kanapeczki z camembertem i winogronami 

Mini tortillki z wędzonym łososiem i warzywami 
Śledzie 

Tradycyjne śledzie w oleju z cebulką 
Śledziki w sosie musztardowo-miodowym 

PIECZYWO 
Sałatki 

Wigilijna sałatka jarzynowa 
Sałatka z tuńczyka z jajkiem, kukurydzą, oliwkami, ryżem i papryką  

Zupa 
Zupa grzybowa z łazankami lub barszczyk czerwony z pasztecikiem z kapustą i grzybami 

Deser 
Sernik królewski, strucla z makiem 

Na osobę: 3 kanapki/tortille, porcję sałatki, śledzi, zupy i porcję ciasta 

Koszt zestawu dla osoby 49,00 PLN netto 
Minimalne zamówienie: 20 zestawów 

Dodatkowo do każdego zestawu możemy zaproponować usługę przygotowania stołu. 

2. WIGILIJNA TRADYCYJNA 
Przekąski  

Tradycyjne śledzie z cebulką w oleju 
Śledzie w śmietanie z jabłuszkiem i cebulką 

Tymbaliki z dorszem i warzywami 
Ryba po grecku 

Bułeczki bankietowe, pieczywo mieszane 
Sałatki 

Sałatka jarzynowa 
Sałatka z tuńczyka z jajkiem, kukurydzą, oliwkami, ryżem i papryką 

Zupa 
Zupa grzybowa z łazankami lub barszczyk czerwony z pasztecikiem z kapustą i grzybami 

Pierogi 
Z kapustą i grzybami leśnymi 

Deser 
Sernik królewski 
Strucla z makiem 

Koszt zestawu dla osoby 55,00 PLN netto 
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W menu dla każdego uczestnika przewidziano: 3 przekąski zimne; porcję sałatki, zupy, pierogów 4 
szt. i porcję ciasta 

Minimalna wielkość zamówienia: 30 zestawów  
 

3. WIGILIA PEŁNA PYSZNOŚCI 

Przekąski bankietowe zimne 
Śledzie korzenne z cebulką w oleju 

Śledzie w śmietanie z jabłkiem i cebulką 
Ryba po grecku 

Tymbaliki z dorsza z warzywami 
Mini tortillki z wędzonym łososiem 

Kanapeczki bankietowe z jajkiem i kawiorem 
Kanapeczki bankietowe z camembertem i winogronem 

Bułeczki bankietowe, pieczywo mieszane 

Sałatki 
Sałatka jarzynowa 

Sałatka z tuńczyka z jajkiem, kukurydzą, oliwkami, ryżem i papryką 

Dania ciepłe 
Barszczyk czerwony z pasztecikiem z kapustą i grzybami 

Karp tradycyjnie smażony 
Pierożki wigilijne z kapustą i grzybami 

Deser 
Sernik 

Makowiec królewski 
Szarlotka 

Koszt zestawu dla osoby 83,00 PLN netto 
W menu dla każdego uczestnika przewidziano: 4 przekąski zimne, porcję sałatki, dania ciepłe i 

porcję ciasta 
Minimalna wielkość zamówienia: 30 zestawów  

4. LUNCH WIGILIJNY 

Dania ciepłe – zestaw 1 
Barszczyk czerwony z wiśniami i uszkami 

Smażony karp królewski podany z czerwoną kapustą z octem balsamicznym 
Pierogi z kapustą i grzybami 
Kapusta wigilijna z grzybami 

Ziemniaki pieczone  

Deser 
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Sernik 
Makowiec królewski 

Koszt zestawu dla osoby 67,00 PLN netto 

Dania ciepłe – zestaw 2 
Zupa z grzybowa z łazankami 

Pstrąg pieczony w płatkach migdałowych 
Świąteczna pieczona szynka wieprzowa 

Surówka z białej kapusty  
Warzywa blanszowane z płatkami migdałów 

Ziemniaczki pieczone 

Deser 
Sernik 

Makowiec królewski 

Koszt zestawu dla osoby 69,00 PLN netto 

Dania ciepłe – zestaw 3 
Barszcz czerwony z wiśniami i uszkami 

Pstrąg pieczony w płatkach migdałowych 
Kacze udko w sosie żurawinowym 

Surówka z czerwonej kapusty z octem balsamicznym 
Warzywa blanszowane  

Ziemniaczki pieczone i kopytka 

Deser 
Sernik 

Makowiec królewski 

Koszt zestawu dla osoby 75,00 PLN netto 
  

Minimalna wielkość zamówienia: 30 zestawów  
W menu dla każdego uczestnika przewidziano pełne danie obiadowe i porcję deseru 

Zastawa stołowa nie jest wliczona w ceny pakietów. Dodatkowo do każdego zestawu 
możemy zaproponować usługę przygotowania bufetu w klimacie świątecznym.  

Kontakt z nami: 
Fit Apetit 

ul. Wszemirowska 22 
02-411 Warszawa 

biuro@fitapetit.com.pl 
+48 607 07 90 40
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