HILTON GDAŃSK
ŻYCZY
WESOŁYCH

I UDANEGO SPOTKANIA
FIRMOWEGO

CIESZ SIĘ ATMOSFERĄ
Szczególne okazje zasługują na szczególną oprawę.
Ponad 100 lat doświadczenia sieci Hilton jest gwarancją,
że Państwa przyjęcie będzie dopracowane
w najdrobniejszych szczegółach.

ORGANIZACJĘ
ZOSTAW NAM

Szef kuchni Mercato, jednej z najlepszych restauracji w regionie,
przygotował dla Państwa specjalne świąteczne menu.
Polecamy Państwa uwadze menu serwowane, bufetowe
oraz welcome lub goodbye drink z widokiem na Gdańsk.

Nasz bożonarodzeniowy zespół chętnie pomoże Państwu
dokonać najlepszego wyboru.
GDNHG_DS@hilton.com
58 77 87 337

Hotel Hilton Gdańsk mieści się w samym sercu Starego Miasta nie ma lepszego miejsca, by zrobić na Państwa gościach
odpowiednie wrażenie.

MENU SERWOWANE
Zestaw I 85 PLN/os.
Zupa
Barszcz z uszkami z esencją majerankową
Danie główne
Filet z dorsza z sosem rakowym i makaronem
fregola oraz z chipsem z kiszonej kapusty
Deser
Piernik z marmoladą śliwkową i lody imbirowe

Zestaw II 96 PLN/os.

Zestaw III 107 PLN/os.

Zupa
Zupa krem z grzybów leśnych z oliwą truflową
i grzankami

Przystawka
Sałatka śledziowa z pieczonymi ziemniakami
i ikrą z pstrąga

Danie główne
Łosoś z czarną soczewicą, sosem grzybowym
i szparagami

Danie główne
Kacze udo confit z karmelizowaną kapustą
z przyprawami korzennymi, kruszonymi ziemniakami
i sosem porto

Deser
Sernik na zimno z bakaliami i lodami kawowymi

Deser
Zdekonstruowana świąteczna szarlotka
z lodami cynamonowymi

MENU BUFETOWE
Bufet I 96 PLN/os.

Bufet II 107 PLN/os.

Bufet III 118 PLN/os.

Przystawki
Ryba po grecku
Świąteczne jaja faszerowane wędzoną rybą
Śledź po kaszubsku
Sałatka jarzynowa
Sałatka makaronowa z wędzonym kurczakiem
Ćwikła z chrzanem
Marynowane grzyby
Pieczywo, masło

Przystawki
Ryba po grecku
Świąteczne jaja faszerowane wędzoną rybą
Śledź z jabłkiem i cebulą
Sałatka jarzynowa
Ryba w galarecie
Ćwikła z chrzanem
Marynowane grzyby
Pieczywo, masło

Przystawki
Ryba po grecku
Świąteczne jaja faszerowane wędzoną rybą
Sałatka śledziowa z matiasa
Sałatka jarzynowa
Sałatka ziemniaczana z szynką i korniszonami
Ćwikła z chrzanem
Marynowane grzyby
Pieczywo, masło

Zupa
Zupa krem z grzybów z oliwą truflową

Zupa
Barszcz z pasztecikiem z kapustą i grzybami

Zupa
Zupa borowikowa z łazankami

Dania główne
Zasmażana kapusta z grzybami
Kluski z okrasą
Gładzica z sosem koperkowym
Pieczeń z indyka w sosie własnym z warzywami
korzeniowymi
Warzywa gotowane

Dania główne
Pierogi ruskie z okrasą
Ziemniaki zapiekane z ziołami
Filet z łososia zapiekany w sosie gdańskim
Pieczona perliczka z karmelizowaną czerwoną kapustą
z rodzynkami
Warzywa z migdałami

Dania główne
Pierogi z kapustą i grzybami
Ziemniaki zapiekane z ziołami
Polędwica z dorsza w sosie rakowym
Świąteczna rolada wołowa z grzybami w śmietanie
Warzywa z migdałami

Desery
Tradycyjny sernik z kandyzowaną pomarańczą
Rolada makowa z polewą czekoladową i bakaliami
Ciasto piernikowe przekładane marmoladą i musem
czekoladowym
Kompot z suszu

Desery
Tradycyjny sernik z kandyzowaną pomarańczą
Rolada makowa z polewą czekoladową i bakaliami
Ciasto piernikowe przekładane marmoladą i musem
czekoladowym
Kompot z suszu

Desery
Tradycyjny sernik z kandyzowaną pomarańczą
Rolada makowa z polewą czekoladową i bakaliami
Ciasto orzechowe z kremem migdałowym
Kompot z suszu

Pakiet napoi: woda, kawa, herbata 14 PLN/os. | Bufety dostępne dla grupy od 25 osób | Każda dodatkowa godzina serwowania 29 PLN/os.

Welcome lub goodbye drink
w barze High 5

Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy
możliwość poczęstowania Pastwa gości drinkiem
w miejscu z najlepszym widokiem na Gdańsk.
Taras baru High 5 na 5. piętrze
nie bez powodu jest ulubionym miejscem
filmowców i fotografów.

Prosecco 18 PLN/os.
Grzane wino 24 PLN/os.

Nasz bożonarodzeniowy zespół chętnie pomoże Państwu
dokonać najlepszego wyboru.

GDNHG_DS@hilton.com
58 77 87 337

Wszystkie podane w ofercie ceny są cenami netto.

