
Szanowni Państwo,

    Proponujemy Państwu organizację tradycyjnego spotkania świątecznego

 w najpiękniejszej i najsmaczniejszej formie – tradycyjny rubinowy barszczyk,

śledzik na kilka sposobów, domowe makowce i pierniki. Te, oraz wiele innych

smakowitości, czekają na Państwa w Restauracji Tafla. Zachęcamy do rezerwacji

terminów grudniowych na spotkania w naszej Restauracji, a także na cateringi

świąteczne z bezpośrednim dojazdem i organizacją spotkania, we wskazanym

przez Państwa, miejscu.

 

    Korzystając z okazji i atmosfery zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia,

życzymy Państwu wszystkiego dobrego, spełnienia zawodowego oraz wszelakiej

pomyślności. Niech ten wyjątkowy czas obdarzy Państwa nadzieją i wszechobecną

życzliwością.

     Święta Bożego Narodzenia to czas radosnych spotkań z rodziną, przyjaciółmi

oraz współpracownikami. Chwila na zatrzymanie się, poddanie refleksji, moment

pojednania. Bardzo chcielibyśmy, aby te chwile spędzili Państwo w ciepłej

atmosferze, wśród tradycyjnych dań wigilijnych, w akompaniamencie

najpiękniejszych polskich kolęd. Serdecznie zapraszamy w skromne progi naszej

Restauracji Tafla, w której wraz z Szefem Kuchni Piotrem Kowalczykiem zadbamy

o odpowiednią oprawę tego wyjątkowego spotkania.

Z poważaniem,

Manager Restauracji TAFLA

Marta Drzyzguła



rubinowy barszcz na domowym zakwasie, 

serwowany z pasztecikiem

udo z kaczki confit/ kopytka/ glazurowane buraki/  sos piernikowy 

tradycyjna grzybowa wigilijna z delikatnymi kluseczkami

OFERTA WIGILIJNA - ZESTAW I
T A F L A

ZUPA
(DO WYBORU) 

DANIA GŁÓWNE 
(DO WYBORU) 

filet z jesiotra./ puree ziemniaczane/ 

pieczone warzywa okopowe/ sos z maślanki z kawiorem

NAPOJE świąteczny kompot wieloowocowy

woda z cytrusami

bufet kawowo-herbaciany

DESER kruszonka/ beza/ prażone korzenne jabłka/ 

Lody Kroczek - Słony Karmel

100 zł/osoba

czas trwania uroczystości – do 3 godzin
w cenie dekoracje świąteczne, białe obrusy, serwetki, świece, obsługa kelnerska, muzyka
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rubinowy barszcz na domowym zakwasie, 

serwowany z pasztecikiem

tradycyjna grzybowa wigilijna z delikatnymi kluseczkami

OFERTA WIGILIJNA - ZESTAW III
T A F L A

ZUPY (W WAZACH) 

DANIA GŁÓWNE I
DODATKI (PÓŁMISKI)

NAPOJE świąteczny kompot wieloowocowy

woda z cytrusami

bufet kawowo-herbaciany

DESERY

130 zł/osoba

czas trwania uroczystości – do 3 godzin
w cenie dekoracje świąteczne, białe obrusy, serwetki, świece, obsługa kelnerska, muzyka

dorsz w kremowym sosie

pierogi ruskie z okrasą z cebuli

postna kapusta z grzybami i suszoną śliwką

gołąbki z kapusty włoskiej z kaszą mazurską i podgrzybkami 

pieczone warzywa korzeniowe w glazurze miodowo-korzennej

korzenny piernik ze śliwką, czekoladą i bakaliami

makowiec japoński

patera owoców
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rubinowy barszcz na domowym zakwasie, 
serwowany z pasztecikiem

tradycyjna grzybowa wigilijna z delikatnymi kluseczkami

OFERTA WIGILIJNA - ZESTAW III 
T A F L A

ZUPY (W WAZACH) 

DANIA GŁÓWNE I
DODATKI (PÓŁMISKI)

NAPOJE świąteczny kompot wieloowocowy

woda z cytrusami

bufet kawowo-herbaciany

DESERY

160 zł/osoba

czas trwania uroczystości – do 5 godzin
w cenie dekoracje świąteczne, białe obrusy, serwetki, świece, obsługa kelnerska, muzyka

dorsz w kremowym sosie

pierogi ruskie z okrasą z cebuli

postna kapusta z grzybami i suszoną śliwką

gołąbki z kapusty włoskiej z kaszą mazurską i podgrzybkami 

pieczone warzywa korzeniowe w glazurze miodowo-korzennej

korzenny piernik ze śliwką, czekoladą i bakaliami

makowiec japoński

patera owoców

PRZYSTAWKI ZIMNE
(W STOŁACH)

ryba po grecku

śledź pod pierzynką z jabłkiem i selerem naciowym 

śledź klasyczny w oleju z cebulką

tradycyjna sałatka jarzynowa

szuba z wędzonym na gorąco pstrągiem

świeżo wypiekane pieczywo
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