WIGILIA FIRMOWA
Szanowni Państwo, zbliżają się Święta Bożego Narodzenia.
Czas przedświąteczny to idealny moment, żeby podziękować za całoroczną współpracę
swoim pracownikom, współpracownikom i kontrahentom, dokonać podsumowania,
aby z optymizmem wspólnie wkroczyć w Nowy Rok.
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty wigilii firmowej przygotowanej przez Restaurację
Portofino. Załączone propozycje podlegają modyfikacji na Państwa życzenie.
W ramach organizacji wigilii w naszej restauracji oferujemy możliwość powrotu taksówką
na nasz koszt dla uczestników spotkania.
Wszystkie dania dostarczamy również w formie cateringu.

CATERING WIGILIJNY
 Przy zamówieniach na większą ilość osób indywidualnie dostosowane oferta.
 Przygotowanie miejsca cateringu.
 Pełne wyposażenie
(stoły, stoliki bankietowe, krzesła, wieszaki, zastawa porcelanowa, zastawa jednorazowa, obrusy).
 Profesjonalną obsługę kelnerską.
 Dekoracje stołów cateringowych.
 Możliwość przygotowania nagłośnienia.

Al. Kazimierza Wielkiego 6E, 87-800 Włocławek

T: 785 800 000 | 54 233 05 55

PORTOFINO.COM.PL

OFERTA 39 zł / OSOBA

OFERTA 69 zł / OSOBA

MENU

MENU

ZUPA

ZUPA

Barszcz czerwony z uszkami

Barszcz czerwony z uszkami

DANIA GŁÓWNE

DANIA GŁÓWNE

Pierogi z kapustą i grzybami

Świeży pstrąg pieczony z warzywami

Sola w złocistym cieście

Delikatny filet z dorsza w sosie borowikowym

Surówka z marchewki i kapusty, Buraczki

Fileciki soli w złotym cieście

Ziemniaki gotowane z koperkiem

Karp smażony na maśle

Sałatka jarzynowa

Pierogi z kapustą i grzybami

Pieczywo czosnkowe własnego wypieku

Surówki z kapusty i marchewki, buraczki, ziemniaki

DESER

DANIA ZIMNE

Jabłecznik

Sałatka jarzynowa
Pieczywo czosnkowe własnego wypieku

NAPOJE

Sałatka śledziowa

Woda mineralna, kawa, herbata

Ryba po grecku
Galantynki z pstrąga
Śledź pod pierzynką

DESER
Sernik, jabłecznik

NAPOJE
Woda mineralna, kompot owocowy, kawa, herbata

Al. Kazimierza Wielkiego 6E, 87-800 Włocławek

T: 785 800 000 | 54 233 05 55

PORTOFINO.COM.PL

OFERTA 89 zł / OSOBA

OFERTA 119 zł / OSOBA

MENU

MENU

ZUPA

ZUPA (DO WYBORU)

Barszcz czerwony z uszkami lub pasztecikami

Barszcz czerwony z uszkami
lub grzybowa z groszkiem ptysiowym

DANIA GŁÓWNE

DANIA GŁÓWNE

Karp smażony na maśle

Kolekcje grillowanych owoców morza

Pierogi z kapustą i grzybami

Świeży filet z łososia na zielonych szparagach

Świeży filet z łososia na zielonych szparagach

Karp smażony na maśle

Pstrąg na pieczonych warzywach

Pierogi z kapustą i grzybami

Filet z dorsza w sosie borowikowym

Filet z dorsza w sosie borowikowym

Surówki z marchewką i kapustą, buraczki, ziemniaki

Krokiety z pieczarkami
Surówki z marchewką i kapustą, buraczki, ziemniaki

DANIA ZIMNE

DANIA ZIMNE

Karp w galarecie

Zestawy sushi

Śledź pod pierzynką

Tatar z łososia z kaparami

Pieczywo czosnkowe własnego wypieku

Sałatka z tuńczykiem

Krokiety z pieczarkami

Karp w galarecie

Sałatka z tuńczykiem

Sałatka śledziowa

Sałatka śledziowa

Ryba po grecku

Ryba po grecku

Galantynki z pstrąga

Galantynki z pstrąga

DESER

DESER

Sernik, Jabłecznik, Piernik

Sernik, Jabłecznik, Piernik

NAPOJE

NAPOJE

Woda mineralna, kompot owocowy, kawa, herbata

Woda mineralna, kompot owocowy, kawa, herbata

TAXI GRATIS
Al. Kazimierza Wielkiego 6E, 87-800 Włocławek

Powrót do domu taksówką dla wszystkich uczestników
imprezy na terenie Włocławka na koszt restauracji.

T: 785 800 000 | 54 233 05 55

PORTOFINO.COM.PL

OFERTA

POJEDYNCZE DANIA NA WYNOS
DANIA CIEPŁE
Barszcz czerwony

5 zł / 150 ml

Uszka z grzybami

5 zł / 12 szt.

Paszteciki z grzybami

3 zł / szt.

Pierogi z kapustą i grzybami

10 zł / 12 szt.

Pstrąg pieczony z warzywami

18 zł / 100g

Delikatny filet z dorsza w sosie borowikowym

20 zł / 100g

Fileciki soli w złotym cieście

18 zł / 100g

Karp smażony na maśle

19 zł / 100g

Filet z łososia na zielonych szparagach

25 zł / 100g

Stek z tuńczyka z grilla

25 zł / 100g

Filet z dorady z młodym szpinakiem

30 zł / 100g

Filet z sandacza w sosie ziołowym

28 zł / 100g

DANIA ZIMNE
Sałatka jarzynowa

5 zł / 100g

Jajka faszerowane pastą łososiową

4 zł / szt.
11 zł / szt.

Pieczywo czosnkowe własnego wypieku

8 zł / 100g

Sałatka śledziowa
Śledź pod pierzynką

10 zł / 100g

Karp w galarecie

19 zł / 100g

Ryba po grecku z dorszem

12 zł / 100g

Galantynki z pstrąga

20 zł / 100g

Jabłecznik

5 zł / porcja

Sernik

5 zł / porcja

Al. Kazimierza Wielkiego 6E, 87-800 Włocławek

T: 785 800 000 | 54 233 05 55

PORTOFINO.COM.PL

WIGILIA FIRMOWA
Catering wigilijny powyżej 100 osób
 Przy zamówieniach na większą ilość osób indywidualnie dostosowane oferta.
 Przygotowanie miejsca cateringu.
 Pełne wyposażenie
(stoły, stoliki bankietowe, krzesła, wieszaki, zastawa porcelanowa, zastawa jednorazowa, obrusy).
 Profesjonalną obsługę kelnerską.
 Dekoracje stołów cateringowych.
 Możliwość przygotowania nagłośnienia.

Al. Kazimierza Wielkiego 6E, 87-800 Włocławek

T: 785 800 000 | 54 233 05 55

PORTOFINO.COM.PL

MENU 55 zł

MENU 65 zł

MENU

MENU

ZUPA

ZUPA

Barszcz czerwony z pasztecikami

Barszcz czerwony z pasztecikami

DANIA GŁÓWNE

DANIA GŁÓWNE

Świeży filet z pstrąga na pieczonych warzywach

Świeży filet z łososia z ziołami

Delikatny filet z dorsza w sosie borowikowym

Smażony sandacz z pieczarkami

Roladki z soli w sosie ziołowym

Pierogi z kapustą i grzybami

Karp smażony na maśle

Świeży filet z pstrąga na pieczonych warzywach

Pierogi z kapustą i grzybami

Karp smażony na maśle

Ziemniaki gotowane z koperkiem,

Delikatny filet z dorsza w sosie borowikowym

Surówki, Kapusta z grzybami

Surówki, Kapusta z grzybami
Ziemniaki gotowane z koperkiem

DANIA ZIMNE

DANIA ZIMNE

Sałatka jarzynowa

Krokiety z pieczarkami

Śledź pod pierzynką z buraczkami

Śledź pod pierzynką z buraczkami

Pieczywo własnego wypieku

Roladki rybne z marchewką

Krokiety z pieczarkami

Tatar z łososia z kaparami

Sałatka śledziowa

Sałatka jarzynowa

Ryba po grecku

Sałatka śledziowa

Galantynki z pstrąga

Ryba po grecku
Galantynki z pstrąga
Pieczywo własnego wypieku

DESER

DESER

Sernik | Jabłecznik

Sernik | Jabłecznik | Makowiec

NAPOJE

NAPOJE

Woda mineralna, sok owocowy,
kawa z ekspresu, herbata

Woda mineralna, sok owocowy,
kawa z ekspresu, herbata

Al. Kazimierza Wielkiego 6E, 87-800 Włocławek
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MENU 75 zł
ZUPA
Barszcz czerwony z pasztecikami

DANIA GŁÓWNE
Szczupak pieczony z porami, pietruszką i cytryną
Świeży filet z łososia z koperkiem
Halibut w sosie borowikowym
Karp smażony na maśle
Pierogi z kapustą i grzybami
Świeży pstrąg pieczony z warzywami
Flądra smażona w aromatycznej marynacie
Ziemniaki gotowane ze świeżym koperkiem
Surówki ze świeżych warzyw, Kapusta z grzybami

DANIA ZIMNE
Roladki rybne z marchewką
Sałatka śledziowa
Karp w galarecie po żydowsku
Ryba po grecku
Galantynki z pstrąga
Tatar z łososia z kaparami
Śledź pod pierzynką z buraczkami
Sałatka z tuńczykiem
Sałatka jarzynowa

DESER
Jabłecznik | Sernik | Makowiec | Piernik

NAPOJE
Woda mineralna, sok owocowy, kawa z ekspresu, herbata
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