Wigilia firmowa
w Restauracji Four
www.restauracjafour.pl

Niezapomniane przyjęcia
w Restauracji Four
Boże Narodzenie to szczególny czas pełen spokoju i wytchnienia. To również
idealna okazja do integracji pracowników i podziękowań za mijający rok.
Przy pięknie nakrytym stole pełnym świątecznych smakołyków, dźwięku kolęd,
blasku świec zapominamy o codzienności i dajemy ponieść się magicznej
atmosferze. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom przygotowaliśmy
bogatą ofertę Wigilii Firmowych. Z największą przyjemnością zadbamy
o to, aby te święta były dla Państwa prawdziwą radością.
Serdecznie zapraszam!

Ewelina Pudełko
Kierownik Restauracji Four

Masz pytania? +48 12 446 76 00 | kontakt@restauracjafour.pl

Nasze sale
SALA GŁÓWNA

Restauracji Four
• Kolacja serwowana lub w formie bufetu
przy wspólnym stole do 40 osób
• Kolacja serwowana lub w formie bufetu przy stolikach
rozdzielnych do 70 osób

SALA

Copernicus
• Kolacja serwowana przy wspólnym stole do 60 osób
• Kolacja serwowana przy ustawieniu
kabaretowym (stoliki okrągłe) do 56 osób

Masz pytania? +48 12 446 76 00 | kontakt@restauracjafour.pl
Gramatura dań oraz karta alergenów dostępne u managera lokalu.

Zestawy
Zestaw I

Zestaw II

Zestaw III

Przystawka

Przystawka

Przystawka

Śledź w aromacie korzennym

Śledź w śmietanie

Mini pierożki z borowikami

Zupa

Zupa

Zupa

Zupa grzybowa z łazankami

Barszcz z uszkami grzybowymi

Krem z dorsza i pora

Danie główne

Danie główne

Danie główne

Filet z karpia smażony na maśle
z kopytkami i kapustą zasmażaną

Filet z sandacza grillowany z puree
chrzanowym i szpinakiem

Pierś z kaczki sous vide z sosem
z wędzonych śliwek, figami i puree z dyni

Deser

Deser

Deser

Strudel jabłkowy

Makowiec

Pakiet napojów

Pakiet napojów

Torcik miodowo-karmelowy
z orzechami laskowymi

Woda mineralna,
Kompot z suszonych owoców
Kawa, herbata

Woda mineralna,
Kompot z suszonych owoców
Kawa, herbata

79 zł/os.

84 zł/os.

Pakiet napojów
Woda mineralna,
Kompot z suszonych owoców
Kawa, herbata

89 zł/os.

Masz pytania? +48 12 446 76 00 | kontakt@restauracjafour.pl
Gramatura dań oraz karta alergenów dostępne u managera lokalu.

Bufety
Bufet I

Bufet II

Bufet III

Krem grzybowy
z grzankami korzennymi

Zupa grzybowa z łazankami

Zupa rybna

Barszcz czerwony

Barszcz czerwony
z uszkami grzybowymi

Barszcz czerwony

Paszteciki z kapustą

Krokiety z grzybami i kapustą
Pierogi ruskie

Karp panierowany smażony

Karp po żydowsku

Pierogi z kapustą i grzybami

Roladki z łososia wędzonego
i szpinaku
Sałatka jarzynowa
Śledź korzenny w aromacie jabłka
Kutia
Zestaw ciast ciasto marchewkowe, sernik, piernik
Kompot z suszonych owoców
Kawa, herbata, woda mineralna

Ryba po grecku

Śledź w śmietanie

Karp panierowany smażony
Pieczeń ze schabu w sosie śliwkowym
Kapusta z grochem

Kapusta z grochem
Ziemniaki gotowane
Sałatka jarzynowa
Sałatka śledziowo - buraczana

Puree ziemniaczano-chrzanowe
Pierogi z łososiem i szpinakiem
Pierogi z kapustą i grzybami
Sałatka jarzynowa

Kutia

Sałatka z buraków

Zestaw ciast szarlotka, ciasto śliwkowe, makowiec

Kutia

Kompot z suszonych owoców

Zestaw ciast - makowiec, sernik, keks

Kawa, herbata, woda mineralna

Kompot z suszonych owoców
Kawa, herbata, woda mineralna

79 zł/os.

89 zł/os.

99 zł/os.

Masz pytania? +48 12 446 76 00 | kontakt@restauracjafour.pl
Gramatura dań oraz karta alergenów dostępne u managera lokalu.

Informacje dodatkowe
Uprzejmie informujemy, że powyższa oferta jest jedynie wstępną propozycją
i jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie i uwagi. W przypadku pytań, służymy
pomocą i pozostajemy do dyspozycji.

Co obejmuje cena?
• Uroczysty obiad / kolację

• Dekoracje stołu – obrusy, dekoracje

• Napoje: woda mineralna, kompot z suszu

• świąteczne, serwety, świece

• (300 ml/os.), kawa, herbata

• Obsługę kelnerską

• Wino domowe białe lub czerwone (125 ml/os.)

Masz pytania? +48 12 446 76 00 | kontakt@restauracjafour.pl

Serdecznie zapraszamy
W celu składania rezerwacji oraz organizacji przyjęć
okolicznościowych, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

+48 12 446 76 00
kontakt@restauracjafour.pl
Restauracja Four

Otwarte codziennie

ul. Józefa Szujskiego 4

Restauracja: 16:00-22:00

31-123 Kraków

Lobby bar: 12:00-24:00
www.restauracjafour.pl

Prezentowana oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi
oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

