
 

                         

 

 

 

 

 

WIGILIA FIRMOWA W DOMU GOŚCI 

OPACTWA BENEDYKTYNÓW W TYŃCU 

 

UROCZYSTA KOLACJA SERWOWANA LUB W FORMIE BUFETU 

ŚWIĄTECZNA DEKORACJA 

OPŁATEK DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA 

PREZENTY DLA UCZESTNIKÓW W POSTACI KOSZY Z PRODUKTAMI 

BENEDYKTYŃSKIMI 

PROFESJONALNA OBSŁUGA 



 

                         

 

SZANOWNI PAŃSTWO 

CZAS BIEGNIE NIEUBŁAGANIE, POWOLI ZBLIŻAMY SIĘ DO KOŃCA ROKU A CO ZA 

TYM IDZIE DO ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA. JEST TO CZAS KIEDY BEZ RESZTY 

ODDAJEMY SIĘ RODZINIE, SPĘDZAMY GO Z OSOBAMI NAJBLIŻSZYMI. JEST TO 

RÓWNIEŻ DOBRY MOMENT NA PODSUMOWANIE ROKU, PODZIĘKOWANIE 

PRACOWNIKOM, WSPÓŁPRACOWNIKOM ORAZ KONTRAHENTOM. PROPONUJEMY 

ZATEM SPĘDZENIE WSPÓLNIE CHWILI PRZEDŚWIĄTECZNEGO CZASU PRZY 

UROCZYSTYM STOLE. NA TAKIE SPOTKANIE OPACTWO BENEDYKTYNÓW W TYŃCU 

WYDAJE SIĘ BYĆ IDEALNYM MIEJSCEM, DLATEGO TEŻ PRZEDSTAWIAMY PAŃSTWU 

NINIEJSZĄ PROPOZYCJĘ.  NIECH TO BĘDZIE CZAS, KTÓRY POMOŻE W POZYTYWNYM 

BUDOWANIU RELACJI, WZMOCNI WIĘZI W ZESPOLE PAŃSTWA PRACOWNIKÓW, 

KTÓRY SPRAWI, ŻE WSZYSCY WKROCZYCIE W NOWY ROK PEŁNI ENTUZJAZMU I 

OPTYMIZMU.  

 

ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ. 

 

 

  



 

                         

 

 PROPONOWANE MENU: 

 
Zestaw 1 60,00 zł./os.  

Barszcz czerwony na zakwasie br. Łukasza z uszkami lub krokietem z kapustą i grzybami 

Filet z karpia panierowany 

Ziemniaki puree z koperkiem 

Modra kapusta 

Kutia 

Ciasta świąteczne (2 rodzaje do wyboru) 

Woda mineralna / kompot z suszu owocowego 

Kawa, herbata 

 

Zestaw 2 68,00 zł. /os.  

Zupa grzybowa z łazankami (może być w czarce chlebowej wtedy koszt zestawu 

Wyniesie 71,00 zł) 

Filet z ryb białych w sosie cytrynowym lub koperkowym 

Ziemniaki opiekane z tymiankiem 

Surówka z kapusty kiszonej 

Jabłko zapiekane z żurawiną 

Ciasta świąteczne (2 rodzaje do wyboru) 

Woda mineralna / kompot z suszu owocowego 

Kawa, herbata 

 

Zestaw 3 80,00 zł./os.  

Szczupak faszerowany z rodzynkami w galarecie 

Pieczywo klasztorne 

Barszcz czerwony z fasolą 

Sandacz zapiekany podany z sosem piernikowym 

Ziemniaki puree z koperkiem i nutką naszego masła 

Kapusta czerwona z rodzynkami i czerwonym winem 

Kluski z makiem i bakaliami 

Ciasto świąteczne (2 rodzaje do wyboru) 

Woda mineralna / kompot z suszu owocowego 

Kawa, herbata 



 

                         

 

 

Zestaw 4 92,00 zł./os.  

Karp po benedyktyńsku w galarecie 

Pieczywo klasztorne 

Zupa z głów borowików z nutką rozmarynu 

Pierogi zakonne z kapustą i grzybami (6szt/os) 

Łosoś zapiekany w pergaminie z ziołami z sosem na białym winie 

Ziemniaki zapiekane z czosnkiem i cebulą 

Surówka z białej kapusty, buraczki z chrzanem 

Strudel zakonny z bakaliami w sosie waniliowym 

Ciasta świąteczne (2 rodzaje do wyboru) 

Kompot z suszu owocowego / woda mineralna 

Kawa, herbata 

 

Zestaw 5 102,00 zł./os.  

Żurek wigilijny z grzybami i białym serem 

Pierogi z kaszą gryczaną i grzybami (6szt) 

Szczupak saute podany na sosie cytrynowym 

Puree ziemniaczane z kapustą i grochem 

Sałata zielona po polsku 

Kluski z makiem i bakaliami 

Ciasta świąteczne (2 rodzaje do wyboru) 

Kompot z suszu owocowego / woda mineralna 

Kawa, herbata 

 

Zestaw 6 115,00 zł./os.  

Gołąbki z farszem rybno-warzywnym w kapuście włoskiej 

Pierogi zakonne z kapustą i grzybami (6szt/os) 

Zupa borowikowa w czarce chlebowej z nutką truflową 

Staropolski kulebiak z sosem koperkowym 

Ziemniaki pieczone z czosnkiem i rozmarynem 

Modra kapusta z jabłkiem 

Ciasta świąteczne (3 rodzaje do wyboru) 

Kompot z suszu owocowego / woda mineralna 

Kawa, herbata 



 

                         

 

 PONADTO PROPONUJEMY: 

          
Degustacje produktów benedyktyńskich – do wyboru między innymi: 

 

Ser św. Hildegardy z ziołami dojrzewający 

Ser wędzony św. Bonifacego z kminkiem 

Ser wędzony św. Marty 

Ser górski niewędzony 

Kabanos przeora  

Szynka marynowana korzenna nieklauzurowa  

Boczek wędzony o. Zygmunta  

Polędwica z marynaty podprzeora 

Pasztet z żurawiną wg Benedyktynów  

Pasztet ze śliwką wg Benedyktynów  

Smalec mniszy z cebulką/ grzybami 

Śledź w zalewie korzennej po benedyktyńsku  

Śledź z kapustą wg o. Zygmunta 

Kurki/ maślaki/ podgrzybki/ rydze w zalewie 

nowicjackiej  

Musztarda rajska   

Majonez mnichów  

Chrzan z jabłkiem 

Chleb klasztorny razowy na miodzie naturalnym 

Chleb klasztorny tradycyjny na zakwasie 

Chleb orkiszowy  

Chleb pielgrzyma (z bakaliami) 

Miody – różne rodzaje 

Konfitura brzytewka – wiśnie z rumem 

Konfitura anielska – jabłkowo - gruszkowa 

Konfitura brewiarzowa z aronii 

Konfitura przedsoborowa – owoce leśne z żubrówką  

Konfitura truskawki w musie malinowym 

Konfitura wesoły mnich - pijane bakalie 

Żurawina 

Ciasteczka św. Benedykta 

Ciasteczka orkiszowe wg św. Hildegardy 

Mieszanka wykwintnych  ciasteczek 

Pierniki "nieziemskie" 

Paluszki/ precelki wg sióstr służebniczek 

Ciasteczka owsiane z owocami aronii 

 

 



 

                         

 
 Cena degustacji kalkulowana jest indywidualnie na każde konkretne 

zapytanie, w zależności od ilości i rodzaju wybranych produktów oraz ilości 

osób. 
 W sytuacji problemu z dostępnością wybranego produktu zastrzegamy sobie 

prawo do zastąpienia go innym w ramach oferty Produktów 

benedyktyńskich.  

 

 

 Napoje - Produkty benedyktyńskie 
 

 bezalkoholowe 
 

Woda mineralna benedyktyńska gazowana 500 ml. – 4,50 zł. 

Napój pielgrzyma (kwas chlebowy) 3,30 ml. – 9,00 zł. 

Podpiwek 500 ml. – 8,00 zł 

Soki ekologiczne owocowo – warzywne 300 ml. – 9,00 zł. 
(wiśnia – jabłko, czarna porzeczka – jabłko, aronia – jabłko, pomidorowy, wielowarzywny, kapusta kwaszona, 

seler kwaszony, burak ćwikłowy, jabłko – burak) 

 

  alkohole 
 

Piwo Opata (jasne) 500 ml. – 10,00 zł. 

Piwo Przeora (ciemne) 500 ml. – 10,00 zł. 

Piwo Szafarza (z miodem) 500 ml. – 10,00 zł. 

 

Wino Carlum bianco 100 ml. (półsłodkie) – 11,00 zł.  

Wino Carlum rosso (półsłodkie) 100 ml. – 11,00 zł. 

Wino Colli bianco (wytrawne) 100 ml. – 11,00 zł. 

Wino Colli rosso (wytrawne) 100 ml. – 11,00 zł. 

Wino Carlum Spumante (wytrawne, białe musujące) 100 ml. – 12,00 zł. 

 

Miód pitny półtorak 150 ml. – 11,00 zł. 

Wino aroniowe grzane 150 ml. – 9,00 zł. 

 

 



 

                         

 

 Propozycje dodatkowe 
 

 
 Zwiedzanie muzeum (indywidualnie)  

Bilet normalny 7,00 zł./os. 

Bilet ulgowy 5,00 zł./os. 

 
 Zwiedzanie opactwa z przewodnikiem 

Bilet 6,00 zł./os. 

Koszt przewodnika 50,00 zł. 

 

Możliwość zakupu biletu łączonego (muzeum + 

opactwo) – 10,00 zł./os. 

 
 Koncert organowy 540,00 zł. (20 minut) 

 
 Upominki z Produktów benedyktyńskich 

 

 

 

 

 

 

 Dowolnie skomponowane drobne zestawy lub 

większe kosze.  

 Cena zestawu kalkulowana jest indywidualnie 

na każde konkretne zapytanie, w zależności 

od ilości i rodzaju wybranych produktów. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                         

 

 Lokalizacja i kontakt 

 
Dane teleadresowe: 
 

Opactwo Benedyktynów w Tyńcu 

Ul. Benedyktyńska 37, 30 – 398 Kraków 

www.domgosci.benedyktyni.com 

 

Kierownik Domu Gości Agnieszka Szumiec 

 tel. 12 688 54 56, Kom. 505 098 539, e – mail: a.szumiec@jg.benedyktyni.com 

 

Recepcja tel.12 688 54 52, e – mail: recepcja@jg.benedyktyni.com  

 

Dane do przelewu: 

Benedicite Jednostka Gospodarcza Opactwa Benedyktynów w Tyńcu 

Nr konta: 40 8591 0007 0210 0411 8288 0001 

 

Podane ceny są cenami brutto. 

Oferta ważna jest na rok 2015. 

 

http://www.domgosci.benedyktyni.com/
mailto:a.szumiec@jg.benedyktyni.com
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