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Czemu nie zaplanować 
świątecznego spotkania już dziś? 
Przedstawiamy menu świąteczne 

restauracji Len&Bawełna, 
które łączy w sobie kuchnię 

śródziemnomorską i tradycyjną 
kuchnię polską! Święta z Lnem 

będą zatem oryginalne, tradycyjne, 
smaczne i bardzo klimatyczne!

Doskonała lokalizacja na OFF Piotrkowska, 
eleganckie wnętrze, niepowtarzalny smak naszej 
kuchni to tylko niektóre wyróżniki restauracji Len 

i Bawełna. Zadbamy o najdrobniejsze szczegóły 
każdej rezerwacji. To będzie świąteczne spotkanie, 

które na długo zostanie w pamięci szefa 
i współpracowników.

PROPOZYCJE:

Menu I – 110 zł brutto za osobę
[zupa, danie główne, dodatki, deser]

Menu II – 129 zł brutto za osobę
[przystawki, danie główne, dodatki, deser]

Menu III – 139 zł brutto za osobę
[zupa, przystawki, danie główne, dodatki]

Menu IV – 155 zł brutto za osobę
[zupa, przystawki, danie główne, dodatki, deser]

Smacznych Swiat' ,



PROPOZYCJE 
DAŃ ŚWIĄTECZNYCH:

ZUPY 
(zupy serwowane jednoporcjowo lub w bufecie dla 
grup powyżej 30 osób)

— ZUPA GRZYBOWA – aromatyczna zupa na 
bulionie warzywnym z grzybami leśnymi, słodką 
śmietanką i natką pietruszki

— ZUPA RYBNA – pikantna zupa na wywarze 
z łososia i włoszczyzny, zabielana słodką 
śmietanką, podawana z mięsem z dorsza 
i owocami morza

PRZYSTAWKI
(wszystkie podawane w bufecie lub  
na półmiskach w stole)
 
— PATE DI NATALE (pasztet świąteczny) – 

świąteczny pasztet z autorskiego przepisu 
Szefowej Kuchni 

— ŚLEDŹ PO WŁOSKU – filet ze śledzia z suszonymi 
pomidorami i cebulą w lnianym oleju

— ŚLEDŻ PO POLSKU – filet ze śledzia z jabłkiem 
i cebulą w śmietanie 

— SAŁATA Z BURAKIEM – Plastry marynowanego 
buraka i papryki podawane na sałatach z cebulą, 
serem bałkańskim i dressingiem na bazie 
balsamico i musztardy 

— SAŁATKA Z KACZKĄ – sałaty z plastrami 
wędzonej piersi kaczej, gruszką, prażonymi 
orzeszkami włoskimi oraz dressingiem 
malinowym

— BAGIETKA KORZENNA PODAWANA Z TRZEMA 
PASTAMI – wytrawną wątróbkową, tradycyjną 
z ciecierzycy oraz aromatyczna z tuńczyka

DANIA GŁÓWNE
(prosimy o wybór 3 dań. Wybrane dania serwowane 
są na półmiskach lub w bufecie powyżej 30 osób)

— PIEROGI Z SANDACZEM w delikatnym sosie 
maślano-cytrynowym

— PIEROGI Z MIĘSEM wieprzowo-wołowym, podane 
z kwaśną śmietaną, szczypiorkiem i cebulką 

— FILET Z PSTRĄGA – filet pieczony 
w aromatycznej marynacie miodowo-
musztardowej 

— KARP Z PIECA – podawany z pietruszkowym 
pesto na cebuli z cytryną 

— PETTO DI POLLO CON FUNGHI – pierś kurza 
sous-vide z sosem śmietanowym z dodatkiem 
białego wina, czosnku, tymianku i grzybów

DODATKI
(wszystkie podawane na półmiskach lub w bufecie 
przy grupie powyżej 30 osób)

— WARZYWA KORZENIOWE smażone na maśle 
z miodem i ziołami 

— ZIEMNIAK PIECZONY z płatkami papryki, 
rozmarynem i masłem

— ZIELONA SAŁATA z pomidorkami cherry, 
suszonymi pomidorami z dressingiem vinegret 
i słoną ricottą

DESERY
(wszystkie podawane na półmiskach lub w bufecie 
przy grupie powyżej 30 osób)

— ŚWIĄTECZNY SERNIK z kandyzowaną skórką 
pomarańczową

— WŁOSKIE CANNOLI nadziewane owczą ricottą
— POLSKI TRADYCYJNY PIERNIK z konfiturą 

morelową 



DODATKOWE INFORMACJE
Oferta dotyczy realizacji w restauracji Len&Bawełna.

Czas trwania kolacji wigilijnej  
do 4 h od rozpoczęcia spotkania.

Obowiązujące stawki VAT – jedzenie oraz soki 8%, 
pozostałe napoje 23%.

Restauracja jest czynna do godziny 1:00, każda 
następna godzina jest płatna dodatkowo 500 zł za każdą 

kolejną godzinę pracy restauracji.

REZERWACJE:
Ania Latoszek

Restauracja@bawelna-lodz.com
511 476 216
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