
BOŻE NARODZENIE 2020

Menu świąteczne 
Christmas menu 



99 zł netto / 106,90 zł brutto 

119 zł netto / 128,52 zł brutto 

I. MENU BUFETOWE / BUFFET MENU

II. MENU BUFETOWE / BUFFET MENU

BUFET GORĄCY / HOT BUFFET
Barszcz czerwony z uszkami z kapustą i grzybami 

Beetroot soup with dumplings stuffed with cabbage and 

mushrooms

Schab pieczony w sosie własnym 

Roast pork in gravy

Miruna w chrupiącej panierce 

Battered miruna fish

Pierogi z kapustą i grzybami 

Dumplings stuffed with cabbage and mushrooms

Kopytka z masłem klarowanym 

Potato dumplings with clarified  butter

Pieczone ziemniaki 

Roasted potatoes

Surówka z kapusta kiszonej 

Sauerkraut salad

BUFET GORĄCY / HOT BUFFET
Zupa grzybowa z łazankami 

Mushroom soup with noodles

Karp panierowany 

Battered carp

Knedle ze śliwkami 

Dumplings with plum

Pulpety w sosie pieczarkowym 

Meatballs with champignon  sauce

Ziemniaki pieczone 

Roasted potatoes

Kapusta z grochem 

Cabbage with pea

Łazanki z kapustą i grzybami 

Noodles with cabbage and mushrooms

Surówka z kapusty czerwonej 

Red cabbage salad

BUFET ZIMNY / COLD BUFFET
Deska serów 

Cheese board

Deska wędlin 

Cold cuts board

Rolmopsy śledziowe z piklam 

Herring rolmops with pickles

Sałatka jarzynowa 

Vegetable salad

Kapuśniaczki kmnikowe 

Puff pastry with sauerkraut

Pieczywo, masło 

Bread, butter

Domowa szarlotka 

Homemade applepie

Kruche ciasteczka z pestkami dynii, słoneczka i makiem  

Selection of freshly baked cookies

BUFET ZIMNY / COLD BUFFET
Tymbaliki rybne 

Fish jelly

Śledź w śmietanie 

Herring with cream

Deska serów 

Cheese board

Deska mięs pieczonych 

Cold cuts board

Sałatka jarzynowa 

Vegetable salad

Pieczywo, masło 

Bread butter

Sernik 

Cheese cake

Rolada makowa 

Poppysead cake



149 zł netto / 160,92 zł brutto

79 zł netto / 85,32 zł brutto

III. MENU BUFETOWE / BUFFET MENU

IV. MENU SERWOWANE  / SERVED MENU 

BUFET GORĄCY / HOT BUFFET
Zupa rybna 

Fish soup 

Szynka duszona w warzywach 

Ham braised with vegetables

Karp panierowany 

Battered carp

Bigos staropolski 

Traditional sauerkraut stew

Pierogi ruskie 

Dumplings with cottage cheese and potato stuffing 

Kluski śląskie 

Silesian dumplings 

Kapusta czerwona na wędzonce 

Smoked red cabbage 

Opiekane ziemniakmi 

Roasted potatoes

Barszcz czerwony z uszkami 

Beetroot soup with small dumplings

Karp panierowany z kapustą z grochem i chałką 

Battered carp with sauerkraut and pea served with challah

Wegetariańskie: pierogi z kapustą i grzbami 

Dumplings with cabbage and mushrooms

Rolada makowa w sosie malinowym 

Poppy sead roulade with raspberry sauce

BUFET ZIMNY / COLD BUFFET
Pasztet  

z czerwonej soczewicy 

Red lentil pate

Tymbaliki z łososia 

Salmon  jelly

Tartinki ze śledzia 

Herring with tartines

Sałatka jarzynowa 

Vegetable salad

Sałatka grecka 

Greek salad

Ryba po grecku 

Greke- style fish with  

vegetables

Deska serów 

Cheese board

Deska mięs pieczonych 

Cold cuts board

Pieczywo, masło 

Bread, butter

Sernik 

Cheese cake

Rolada makowa 

Poppysead cake

Kompote z suszek 

Compote made of  

dried fruits



99 zł netto / 106,92 zł brutto

119 zł netto / 128,52 zł brutto

139 zł netto / 150,12 zł brutto

V. MENU SERWOWANE  / SERVED MENU 

VI. MENU SERWOWANE  / SERVED MENU 

VII. MENU SERWOWANE  / SERVED MENU 

Tatar ze śledzia 

Herring tartare

Barszcz czerwony z uszkami 

Beetroot soup with small dumplings

Miruna panierowana podawana z surówką z czerwonej kapusty i pieczonymi ziemniakami 

Battered miruna fish served with red cabbage salad and roasted potatoes

Wegetariańskie: Pierogi ruskie 

Dumplings with cottage cheese and potato filling

Rolada makowa w sosie malinowym 

Poppy sead roulade with raspberry sauce

Terrina z łososia i szpinaku 

Salmon terrine with spinach

Barszcz biały z grzybami 

White borscht with mushrooms

Dorsz w panierce orzechowej podawany z ryżem ziołowym i gotowanymi warzywami 

Cod in nuts batter served with herb rice and boiled vegetables

Wegetariańskie: Tarta warzywno - serowa podawana na kompozycji sałat 

Cheese and vegetables tarte served with lettuce

Szarlotka na ciepło z lodami waniliowymi 

Applepie with vanilla ice cream

Tatar z łososia z oliwą waniliowo – cytrynową 

Salmon tartare with vanilla-lemon olive

Krem grzybowy z serem Camembert 

Mushroom cream soup with Camembert cheese

Filet z sandacza podawany z groszkiem cukrowym na puree z kalafiora 

Zander fillet served with snap pea and cauliflower puree 

Wegetariańskie: Placki z ryżu jaśminowego i sera wędzonego podawane na kompozycji sałat z sosem żurawinowym 

Pancakes made of jasmine rice and smoked cheese served with lettuce and cranberry sauce 

Torcik z białej czekolady, ciasta cygaretkowego i biszkoptu podawany na sosie jagodowym z smażonym rozmarynem 

White chocolate tartlet with sponge cake served with blueberry sauce and fired rosemary



59 zł netto / 63,72 zł brutto

79 zł netto / 85,32 zł brutto

VIII. MENU PRZEKĄSKOWE / SNACK MENU 

IX. MENU PRZEKĄSKOWE / SNACK MENU

Mini tarty z warzywami 

Mini tart with vegetables

Deska serów 

Cheese board

Kapuśniaczki 

Puff pastry with sauerkraut

Sałatka jarzynowa 

Vegetable salad

Mini caprese 

Mini caprese 

Słodkie ziemniaczki z orzechami 

Sweet nuts potatoes

Sałatka jarzynowa 

Vegetable salad

Sałatka śledziowa 

Herring salad

Bruschetta z pomidorami 

Bruschetta with tomatoes

Tatar z łososia wędzonego podawany na grzance 

Smoked salmon tartare served on roasted bread

Ogórek faszerowany pastą z wędzonej makreli 

Cucumber stuffed with smoked mackerel mousse 

Śledź marynowany w żubrówce podawany z musem jabłkowym na carppacio z buraka 

Beetroot tartare served with herring marinated in polish vodka and apple mousse

Mini szarlotka 

Small applepie

Mini sernik 

Small cheese cake

Kutia z makiem 

Traditional dessert made of beer malt, honey, poppy-seed



OPEN BARY / OPEN BARS

OPEN BAR APA 
Pepsi, 7UP, Mirinda

Woda gazowana i niegazowana 

Still and sparkling water 

Soki owocowe 

Fruit juices 

Kawa, wybór herbat 

Coffee, tea selection 

Piwo z naszego browaru we wszystkich aktualnie dostępnych rodzajach 

Beer from our brewery in all available kinds 

Wina house białe i czerwone 

Red and white house wine

Pakiet do 4 godzin  / Up to 4 hours 

63,80 zł netto / 75,60 zł brutto  / PLN 63,80 net / PLN 75,60 gross 

Pakiet do 6 godzin  / Up to 6 hours 

73,70 zł netto / 87,33 zł brutto  / PLN 73,70 net / PLN 87,33 gross

OPEN BAR ALT
Pakiet napojów jak wyżej oraz dodatkowo: 

The same as in a package  above and additionally: 

Wódka Wyborowa 

Wyborowa Vodka

Pakiet do 4 godzin  / Up to 4 hours 

70,40 zł netto / 83,42 zł brutto  / PLN 70,40 net / PLN 83,42 

gross Pakiet do 6 godzin  / Up to 6 hours 

77 zł netto / 91,25 zł brutto  / PLN 77 net / PLN 91,25 gross

OPEN BAR BOCK
Pakiet napojów jak wyżej oraz dodatkowo: 

The same as in a package  above and additionally: 

Żubrówka, Soplica Wiśniowa, Soplica Malinowa, Rum Bacardi, Gin, Seagram’s, 

Whisky Grant’s, Whisky Ballantine’s, Martini Dry, Martini Bianco

Pakiet do 4 godzin / Up to 4 hours

 83,60 zł netto / 99,07 zł brutto  /  PLN 83,60 net / PLN 99,07 gross 

Pakiet do 6 godzin / Up to 6 hours 

101,20 zł netto / 119,92 zł brutto  / PLN 101,20 net / PLN 119,92 gross

CENY PODANE OD OSOBY / PRICES PER PERSON



W cenie przyjęcia świątecznego zawarte są białe obrusy, serwetki z motywem 

świątecznym, dekoracja świąteczna na stołach, tealighty  

Price includes: white table clothes, napkins with a Christmas pattern, 

Christmas decoration on the table, tealights. 

Menu bufetowe są uzupełniane 3 godziny

Buffet menu is replenished up to 3 hours.

Kontakt: 

ul. Lubicz 17J, 31-503 Kraków

www.browar-lubicz.com.pl

Karolina Woszczyna

tel. +48 786 116 085

karolina.woszczyna@browar-lubicz.com.pl




