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W Menu Motto serwujemy polską kuchnię 

z pasją i charakterem. Odkrywamy smak 

klasycznych wigilijnych potraw w zaskakującym 

wydaniu. Wybierając menu wigilijne przekonasz 

się, jak niekonwencjonalnie mogą wyglądać 

tradycyjne dania kuchni polskiej. Spotkanie 

wigilijne możemy uatrakcyjnić recitalem kolęd, 

muzyką na żywo lub warsztatami świątecznymi. 

Zaskoczymy Ciebie i Twoich partnerów 

biznesowych.

REZERWACJE:
tel. 71 715 91 30, rezerwacje@menumotto.pl, Hubska 54. Wrocław



Zbliża się magiczny czas Świąt Bożego Narodzenia. 
Już teraz zaplanuj świąteczne spotkanie z partnerami 
biznesowymi lub wigilię firmową.

W Menu Motto serwujemy polską kuchnię tworzoną  
z pasją i charakterem. Odkrywamy smak tradycyjnych, 
wigilijnych potraw, przedstawiając w nowej i zaskakującej 
kompozycji smaków. Wybierz jedno z menu wigilijnych 
skomponowanych przez Dawida Bronowickiego.

Spotkanie wigilijne możemy uatrakcyjnić recitalem kolęd, 
muzyką na żywo lub warsztatami świątecznymi. 

Pozwól nam zaskoczyć swoich pracowników lub 
partnerów biznesowych!

REZERWACJE: tel. 71 715 91 30, rezerwacje@menumotto.pl, Hubska 54. Wrocław
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ZESTAW 4 DANIOWY
 PRZYSTAWKA, ZUPA, DANIE GŁÓWNE, DESER

Danie główne (jedno do wyboru) 
• Kaczka w pomarańczach z pieczonymi 
ziemniakami w kaczym tłuszczu oraz 
burakami glazurowanymi w porto

• Karp w sosie piwnym z rodzynkami, kasza 
pęczak z karmelizowaną cebulą i ziołami 
oraz duszone pomidory

• Pieczeń  wieprzowa z glazurą ananasową, 
yorkshire pudding z sosem pieczeniowym 
oraz pieczone warzywa korzeniowe

• Pieczona dynia faszerowana komosą 
ryżową, sorgo i orzechami włoskimi, 
warzywny sos pieczeniowy oraz duszone 
kasztany z suszonymi morelami 
i rozmarynem.

 Deser (jeden do wyboru)
• Czekoladowa tarta z makiem, rokitnikiem  
i pomarańczą

• Długodojrzewający piernik ze śliwowicą  
i domową konfiturą śliwkową. 

Przekąski świąteczne
• Matias z sosem tatarskim
• Sałatka po żydowsku
• Schab ze śliwką
• Kutia
• Kosz pieczywa z masłem

ZESTAW 3 DANIOWY
ZUPA, DANIE GŁÓWNE, DESER

Przystawka (jedna do wyboru)
• Dorsz po grecku
• Jesiotr w galarecie z kwaśną śmietaną
• Kapusta z grochem i grzybami leśnymi 
(vegan)

Zupa (jedna do wyboru): 
• Barszcz na zakwasie z pasztecikami 
grzybowymi (vegan)

• Grzybowy bulion z domowym makaronem  
i marynowanymi grzybami

• Zupa rybna z kwaśną śmietaną  
i tymiankowymi grzankami 

Pakiet napoi
„Welcome drink”: białe, grzane wino z limonką  
i suszonymi jabłkami lub czerwone, grzane wino  
z goździkami, pomarańczą i cynamonem
Kawa, herbata, kompot z suszu 
– nielimitowane

94 zł

114 zł

20 zł

30 zł



SPOTKAJMY SIĘ NA:
 
/menumotto

 
@menumotto www.menumotto.pl

Dania główne (dwa do wyboru)
• Kaczka w pomarańczach z pieczonymi 
ziemniakami w kaczym tłuszczu oraz 
burakami glazurowanymi w porto

• Karp w sosie piwnym z rodzynkami, kasza 
pęczak z karmelizowaną cebulą i ziołami 
oraz duszone pomidory

• Pieczeń  wieprzowa z glazurą ananasową, 
yorkshire pudding z sosem pieczeniowym 
oraz pieczone warzywa korzeniowe

• Pieczona dynia faszerowana komosą 
ryżową, sorgo i orzechami włoskimi, 
warzywny sos pieczeniowy oraz duszone 
kasztany z suszonymi morelami  
i rozmarynem

Desery
• Czekoladowa tarta z makiem,  
rokitnikiem i pomarańczą

• Długodojrzewający piernik ze śliwowicą  
i domową konfiturą śliwkową

• Kutia

165 zł

20 zł

DANIA NA PÓŁMISKACH

Zupa (jedna do wyboru) 
• Barszcz na zakwasie z pasztecikami 
grzybowymi (vegan) 

• Grzybowy bulion z domowym makaronem  
i marynowanymi grzybami

• Zupa rybna z kwaśną śmietaną  
i tymiankowymi grzankami 

Dania na półmiskach
• Dorsz po grecku
• Jesiotr w galarecie z kwaśną śmietaną
• Kapusta z grochem i grzybami leśnymi 
(vegan)

• Matias z sosem tatarskim
• Sałatka po żydowsku
• Schab ze śliwką
• Kosz pieczywa z masłem

Pakiet napoi
„Welcome drink”: białe, grzane wino z limonką  
i suszonymi jabłkami lub czerwone, grzane wino  
z goździkami, pomarańczą i cynamonem 
Kawa, herbata, kompot z suszu 
– nielimitowane

Hubska 54. Wrocław 

REZERWACJE:
tel. 71 715 91 30, rezerwacje@menumotto.pl


