
�więta to czas radości, wspólnoty i dobrej energii. 
Wigilia firmowa, świąteczne spotkanie czy grudniowa degustacja win 
to wyjątkowy prezent, który możesz podarować Twoim pracownikom

 w tym pięknym czasie.
 

OFERTA �WIĄTECZNA DLA FIRM



Pałac Minoga to miejsce, w kt�rym zorganizujesz najpiękniejsze
wydarzenia rodzinne i firmowe. 

 
Z okazji �wiąt przygotowali�my co� specjalnego!

 
Spęd� czas ze swoimi wsp�łpracownikami, 

zapro� na spotkanie twoich kontrahent�w 
lub obdaruj ich oryginalnymi prezentami z winnicy pałacu Minoga. 

 
W naszej ofercie do wyboru:

 
 
 

wigilia firmowa
 
 
 

grudniowa degustacja win
 
 
 

prezenty �wiąteczne 
 
 



wigilia firmowa
 

Spotkania świąteczne to dobra okazja do docenienia swoich współpracowników.
Wspólne rozmowy przy świątecznym stole, pyszne menu, wyjątkowy klimat. 

 

MENU I
 

PRZYSTAWKA
Pierogi z młodym szpinakiem 

i wytrawnym serem regionalnym
 

ZUPA
Barszcz na kiszonych burakach

z borowikami i uszkami
 

DANIE GŁ�WNE
Dzwonki z karpia, smażone ziemniaki

z koperkiem, kapusta z grochem
 

DESER
Gruszka w czerwonym winie i

goździkach z kruszoną beza
 

NAPOJE 
Kawa z ekspresu
 Wybór herbat

Woda mineralna 
Soki owocowe

Półsłodki kompot 
z suszonych śliwek i jabłek

MENU II
 

PRZYSTAWKA
Pieczony pasztet wegetariański, pikantny

mus śliwkowy, grzanka z chałki
 

ZUPA
Zupa z suszonych borowików z

domowym makaronem
 

DANIE GŁ�WNE
Łosoś pieczony w orzechowej panierce,
risotto z czarnego ryżu, sos cytrynowy,

warzywa na parze
 

DESER
Piernik czekoladowy

 
NAPOJE 

Kawa z ekspresu
 Wybór herbat

Woda mineralna 
Soki owocowe

Półsłodki kompot 
z suszonych śliwek i jabłek



wigilia firmowa

BUFET
 

�ledź w śmietanie
Tymbaliki z karpiem i jajkiem

Ryba po grecku
Pasta chrzanowa z jajkiem
Kulebiak z rybą i kapustą

�wiąteczna chałka 
Paszteciki z kapustą i grzybami

Kluski z makiem
Piernik staropolski

Sernik wigilijny
Makowiec

 



grudniowa degustacja win

Mamy niezwykłą przyjemność zaprosić Państwa na grudniową degustację
win, podczas której z przyjemnością podzielimy się naszą wiedzą z zakresu

produkcji wina, jak również historią Pałacu. Oferujemy degustację
4 rodzajów win i pyszne przekąski ze świątecznymi akcentem. 

Winnica Pałacu Minoga położona jest w pobliżu Krakowa, Ojcowa i Skały.
To regionalna, przypałacowa manufaktura - naturalna, harmonijna i

zakorzeniona w lokalnej historii. Podczas degustacji serwujemy
ekologiczne, wegańskie wina, które zdobywają branżowe nagrody.



MENU TOWARZYSZĄCE DEGUSTACJI WIN
 

Selekcja regionalnych serów
Selekcja szynek i kiełbas dojrzewających

Pasty: jarzębinowa, cynamonowa, z suszonej śliwki, 
z pieczonego buraka i jałowca

Bagietka francuska
Paluchy serowe

Krakersy
Pieczona szynka świąteczna z wiejskim chlebem i chrzanem

Ręcznie robione pierogi z grzybami i kapustą
Kutia

 
 
 
 
 
 

grudniowa degustacja win



prezenty �wiąteczne

Podaruj swoim pracownikom lub kontrahentom 
oryginalny prezent świąteczny. 

 
Zestaw 2 win (białe i czerwone) z winnicy Pałacu Minoga 

z pewnością zaskoczy wyjątkowym smakiem. 



ZAREZERWUJ TERMIN 
JUŻ DZI�!

PAŁAC MINOGA
MINOGA 118

32-046 MINOGA

+48 534 904 027

info@minogapalac.pl

@palacminoga


