
         

 
 

SPOTKANIE OPŁATKOWE DLA FIRM 2013 
 

          Boże Narodzenie to najpiękniejszy czas w roku. Magiczna atmosfera tych świąt powoduje, iż czekamy 

na nie z niecierpliwością. Święta mają zbliżać, łączyć ludzi, niech więc takie będą!  

Serdecznie zapraszamy Państwa do zorganizowania firmowego spotkania opłatkowego w Opactwie 

Benedyktynów w Tyńcu.  

Okres przedświąteczny sprzyja spotkaniom pracowników lub klientów Państwa firm. Niech to wydarzenie 

sprawi, że Państwa goście poczują się wspólnotą i odczują prawdziwie świąteczny nastrój. Niepowtarzalna 

klasztorna atmosfera oraz tradycyjna kuchnia benedyktyńska uczynią takie spotkanie wyjątkowym. 

Do Państwa dyspozycji oddajemy sale, które pozwalają na zorganizowanie przyjęcia opłatkowego dla grup od 

10 do 190 osób w formie zasiadanej.  

Poza samym spotkaniem opłatkowym istnieje możliwość zorganizowania dodatkowych atrakcji, takich jak 

koncert organowy lub zwiedzanie opactwa z przewodnikiem. Na życzenie przygotujemy dla Państwa 

specjalną ofertę na kosze upominkowe.  

 
 
PROPOZYCJE MENU:  

 
Zestaw 1 – 60 zł/os brutto 

barszcz czerwony z uszkami na zakwasie Br. Łukasza 

filet z karpia panierowany 

ziemniaki puree z koperkiem 

modra kapusta 

kutia 

ciasta świąteczne z wypieku klasztornego 

woda mineralna / kompot z suszu owocowego 

kawa, herbata 

 

Zestaw 2 – 65 zł /os brutto 

zupa grzybowa z łazankami (może być w czarce chlebowej wtedy koszt zestawu wyniesie 65,-zł) 

filet z ryb białych w sosie cytrynowym lub koperkowym 

ziemniaki opiekane z tymiankiem 

surówka z kapusty kiszonej 

jabłko zapiekane z żurawiną 

ciasta świąteczne z klasztornego wypieku 

woda mineralna / kompot z suszu owocowego 

kawa, herbata 

 
Zestaw 3 - 80 zł/os brutto 

śledź w oleju z przepisu O. Zygmunta 

ryba marynowana w sosie balsamico podana na kiełkach soi 

pieczywo klasztorne 

barszcz czerwony z fasolą Jaś 

filet ze szczupaka zapiekany w śmietanie 

ziemniaki puree z koperkiem i nutką naszego masła 

kapusta czerwona z rodzynkami i czerwonym winem 

kluski z makiem i bakaliami 

kompot z suszu owocowego 

ciasto świąteczne z klasztornego wypieku 

woda mineralna / kompot z suszu owocowego 

kawa, herbata 

 

 



Zestaw 4 - 85 zł/os brutto 

karp po benedyktyńsku w galarecie 

sałatka śledziowa z kapustą z przepisu O. Zygmunta 

pieczywo klasztorne 

zupa z głów borowików z nutką rozmarynu 

pierogi zakonne z kapustą i grzybami 

łosoś zapiekany w pergaminie z ziołami z sosem na białym winie 

ziemniaki zapiekane z dipem czosnkowo cebulowym 

Surówka z marchwi z chrzanem, buraczki z chrzanem 

strudel z mieszanką benedyktyńską w sosie waniliowym 

ciasta świąteczne z wypieku klasztornego 

kompot z suszu owocowego / woda mineralna 

kawa, herbata 

 

Zestaw 5 - 115 zł/os brutto 

łosoś wędzony podany na sałacie lodowej z sosem koperkowo cytrynowym 

pieczywo klasztorne 

zupa borowikowa w czarce chlebowej z nutką truflową 

kotlety jagnięce w sosie jałowcowo – tymiankowym 

ziemniaki pieczone z czosnkiem i rozmarynem 

modra kapusta z jabłkiem 

pierogi ze śliwką polane miodem 

ciasta z wypieku klasztornego 

kompot z suszu owocowego / woda mineralna 

kawa, herbata 

na półmiskach:  
pierogi zakonne z kapustą i grzybami 

kapusta z grochem i boczkiem 

 

 

*KOSZT KONCERTU:  

540 zł brutto – koncert organowy/30 min 

 

*ZWIEDZANIE OPACTWA Z PRZEWODNIKIEM 

6 zł/os bilet oraz opłata za przewodnika w j. polskim 50 zł 

 

 
Wszelkich informacji udzielimy Państwu pod numerami telefonów: 12/688-54-57, 797 002 002, bądź 

mailem: e.molenda@jg.benedyktyni.com 

Serdecznie zapraszamy! 
 

 

 

Elżbieta Molenda 

Specjalista ds. Kluczowych Klientów 

Benedicite J.G. Opactwa Benedyktynów w Tyńcu. 


