
KOLACJA WIGILIJNA

Święta Bożego Narodzenia już niebawem…



Wyjątkowa atmosfera pałacowych wnętrz, 12-hektarowy 

park oraz dogodna lokalizacja – tylko 13 km od granicy 

Warszawy sprawiają, że Pałac Alexandrinum jest idealnym 

miejscem do organizacji:

Klimatycznej kolacji wigilijnej

Imprezy noworocznej

Kameralnego spotkania przy opłatku

Zimowa sceneria podkreśli malownicze położenie hotelu, 

a ciepłe wnętrza pozostawią na długo miłe wspomnienia 

u Państwa Gości. 

WITAMY W PAŁACU ALEXANDRINUM

Zapewnimy Państwu:

Opiekę artystyczną – 

przygotowanie scenariusza 

imprezy, zapewnienie 

konferansjerów, muzyków, 

tancerzy

Obsługę techniczną 

– nagłośnienie, oświetlenie, 

planowanie i realizacja efektów 

specjalnych

Wyśmienity catering – menu 

komponowane zgodnie 

z upodobaniem naszych Gości.
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Hotel Pałac Alexandrinum



CATERING

Nasza kuchnia jest kulinarną podróżą w wykonaniu szefa 

kuchni Marcina Korcz. Dla naszych Gości wyczaruje wyjątkowe 

dania, które stanowią o kulinarnym sukcesie każdej imprezy. 

Wyśmienite świąteczne dania zachwycą nawet najbardziej 

wyrafinowane podniebienia. Wszystkie potrawy tworzone  są 

w oparciu o naturalne i zawsze świeże produkty. W wykwintnych 

połączeniach smaków znajdą Państwo aromaty kuchni 

regionalnej z elementami światowych trendów kulinarnych.

Przedstawione poniżej zestawy menu inspirowane rodzimą 

kuchnią polską, stanowią jedynie propozycję, którą można 

zmieniać i dostosowywać do indywidulanych upodobań.

      +48 609 190 607                   recepcja@palac-alexandrinum.pl                 www.palac-alexandrinum.pl



MENU BOŻONARODZENIOWE

MENU WIGILIJNE SERWOWANE

MENU I

Świąteczny barszcz czerwony  

z uszkami

Karp w pieczarkach podany  z ziemniakami z olejem 

lnianym i koprem, kapusta wigilijna

Kutia z bakaliami w cieście francuskim i sosem 

cynamonowym

MENU II

Świąteczne pierogi z kapustą i okrasą i suszoną 

śliwką

Staropolska zupa grzybowa ze śmietaną 

i domowymi kluskami

Kulebiak z łososia ze szpinakiem podany  

na duszonych porach

Tradycyjny sernik krakowski

Kompot z suszu owocowego

MENU III

Świąteczne pierogi z kapustą i okrasą i suszoną 

śliwką

Krem ze słodkowodnych raków z koperkową pianką

Pieczona kaczka podana z karmelizowanymi 

buraczkami, jabłkiem i ziemniakami po polsku 

w sosie piernikowym

Beza z żurawiną

60 zł /osoba

80 zł /osoba

100 zł /osoba
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MENU WIGILIJNE BUFET  
110 ZŁ / OSOBA

Przekąski zimne (3 do wyboru)

Matiasy w bazyliowym pesto 

Matiasy w pomidorowej salsie 

Śledzie pod pierzyną

Pstrąg w całości w marynowanych ogórkach

Ryba po grecku

Karp po żydowsku w jabłkowej galarecie

Wybór ryb wędzonych (łosoś, sielawa, pstrąg, 

makrela)

Galantyna z kaczki z wątróbką i ziemniakami

Galantyna drobiowa z bakaliami

Wybór mięs pieczystych i pasztetów

Sałatki (2 do wyboru)

Sałatka śledziowa po góralsku z brokułami i kwaśną 

śmietaną

Sałatka jarzynowa

Sałatka ziemniaczana z bekonem i natką

Sałatka nicejska z oliwkami

Sałatka z kolorowej fasoli z wędzoną makrelą

Sałatka szopska z fetą

Sałatka z kaszy kus kus z grillowanymi warzywami

MENU BOŻONARODZENIOWE
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Zupy (1 do wyboru)

Barszcz czerwony z uszkami

Zupa grzybowa z łazankami

Zupa ze słodkowodnych raków

Zupa rybna z pomidorami i kolendrą

Dania główne (2 do wyboru)

Karp w pieczarkach

Kulebiak z łososia ze szpinakiem

Pieczona kaczka w sosie piernikowym z jabłkami

Polędwiczka wieprzowa w kremowym sosie 
kurkowym

Pieczony filet z pstrąga w migdałach

Perliczka faszerowana podgrzybkami

Pierogi z kapustą i grzybami

Dodatki (2 do wyboru)

Ziemniaki po polsku

Kluski śląskie

Kasza gryczana z kurkami

Bukiet sezonowych warzyw

Kapusta wigilijna

Buraczki karmelizowane w miodzie

Desery (3 do wyboru)

Kutia z bakaliami w cieście francuskim i sosem 
cynamonowym

Tradycyjny sernik krakowski

Makowiec

Beza z żurawiną

MENU BOŻONARODZENIOWE
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Oferujemy Państwu trzy sale idealne na organizację 

kolacji wigilijnej:

Restauracja usytuowana na parterze Pałacu

Sala Alexandryjska znajdująca się na drugim piętrze

Sala konferencyjna na trzecim piętrze Pałacu

Sala dolna w Rezydencji

Sala górna w Rezydencji

Układ naszych sal:

SALE PAŁACOWE

Sala
Alexandryjska

Sala
Konferencyjna

Restauracja

Pow. Gala
dinner

Bankiet

72

50

95

110

90

250

W ramach uatrakcyjnienia  kolacji wigilijnej 

oferujemy również:

Ognisko z grzańcem przy dźwiękach gitary

Kulig

Zabawa z DJ-em

Na Państwa życzenie dokonamy wyceny powyższych 

atrakcji.
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Sala górna
w Rezydencji

Sala dolna
w Rezydencji 268 m2 160 600

229 m2 100 250



Hotel Pałac Alexandrinum
05-326 Krubki-Górki 13a

Gm. Poświętne, pow. Wołomin

(+48) 799 072 530

k.wisznicka-malitka@palac-alexandrinum.pl

www.palac-alexandrinum.pl


