
OFERTA WIGILIJNA
CHABER APARTHOTEL



Drodzy Goście,
Spotkanie świąteczne w Chaber Aparthotel będzie pełne radości

płynącej z ekscytującej i magicznej podroży w kaszubską krainę.

Wyjątkowe dekoracje i niepowtarzalna atmosfera sprawią, że w tym

czasie wszyscy poczują się jak wielka rodzina, celebrując święta przy

dużej choince.

Zapraszamy do zorganizowania spotkań świątecznych oraz

noworocznych dla współpracowników, klientów oraz swoich

bliskich. Odkryjecie niesamowitą odsłonę Kaszub. Nasza świąteczna

oferta zagwarantuje Państwu niesamowitą kulinarną podroż. Do

każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie, żeby planowane

spotkanie było maksymalnie dopasowane do potrzeb gości. Nasze

dania bazują na tradycji kuchni kaszubskiej i staropolskiej, a

serwowane są w nowoczesnej odsłonie. Przygotowujemy je ze

świeżych i zdrowych produktów pochodzących od lokalnych

producentów.



ŚWIĄTECZNY BUFET
W CHABER APARTHOTEL



ZUPA
Barszcz czerwony z pasztecikiem

DANIA GŁÓWNE
Pstrąg pieczony podawany z ziemniakami i warzywami z pary z migdałami 

Pierogi z kapustą i grzybami
BUFET ZIMNYCH DAŃ

Ryba po grecku
Świąteczna sałatka jarzynowa

Polędwiczka wieprzowa grillowana na konfiturze z czerwonej cebuli
Karp po żydowsku z musem chrzanowym

Śledź w śmietanie z jabłkiem
Tarta szpinakowa

Pieczywo
DESER

Kompot z suszonych owoców
Kisiel  z żurawina i jabłkiem 

Kutia
Sernik

Makowiec
NAPOJE

Kawa, herbata, woda, soki

MENU

ZESTAW I 

85 PLN / osoba 



ZUPA
Barszcz czerwony z uszkami

DANIA GŁÓWNE
Karp w sosie cytrynowym podawany z kopytkami i modrą kapustą piernikową

Pierogi z kapustą i grzybami
BUFET ZIMNYCH DAŃ

Śledź po kaszubsku
Śledź w śmietanie z jabłkiem
Świąteczna sałatka jarzynowa

Kap po żydowski z musem chrzanowym
Tarta kalafiorowa
Ryba po grecku

Pstrąg w zalewie octowej
Carpaccio z buraka

Pieczywo
DESER

Kompot z suszonych owoców
Kisiel z żurawiną i jabłkiem

Kutia
Sernik

Makowiec
NAPOJE

Kawa, herbata, woda, soki

MENU

ZESTAW II 

110 PLN / osoba 



PRZYSTAWKA
Pieczony pstrąg na gryczanych blinach z musem chrzanowym

ZUPA
Zupa grzybowa z lanymi kluskami

DANIE GŁÓWNE
Kaczka z jabłkami podawana z ziemniakami i surówką z czerwonej kapusty

Kart smażony podawany z kaszą pęczak i burakami
Sandacz w sosie borowikowym podawany z kopytkami

Mix pierogów
BUFET DAŃ ZIMNYCH

Pstrąg wędzony
Ryba po grecku

Śledź po kaszubsku
Śledź w oleju z cebulką i ogórkiem

Karp po żydowsku z musem chrzanowym
Polędwiczka wieprzowa z konfiturą z czerwonej cebuli

Świąteczna sałatka jarzynowa
Carpaccio z buraka
Tarta ze szpinakiem

Pieczywo
DESER

Kompot z suszonych owoców
Kisiel z żurawiną i jabłkiem

Kutia
Sernik

Makowiec
Kawa, herbata, woda, sok

MENU

ZESTAW III 

145 PLN / osoba 



ZAPRASZAMY DO KONTAKTU
CHABER APARTHOTEL

REZERWACJE@CHABERAPART.PL
+48 535 353 386

UL. MIĘDZYMOSTOWA 5
89-608 SWORNEGACIE

Zapewniamy pełną organizację eventu: catering, obsługa kelnerska, muzyka, 
dekoracje, oświetlenie, atrakcje artystyczne i inne, na życzenie Klienta.

mailto:REZERWACJE@CHABERAPART.PL
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