
 
 
 
 
 
 

 
 

 MENU ŚWIĄTECZNE 
 
 

ZUPA 
Barszcz wigilijny z pasztecikiem z kapustą i grzybami

 
 

PRZYSTAWKI ZIMNE
Pieczona ryba po grecku
Śledź z cebulką w oleju

Tradycyjna sałatka jarzynowa
Śledź w sosie musztardowym

Mięsa pieczone 
(schab ze śliwką, karkówka w przyprawach korzennych,)

Smalec staropolski z jabłkiem i cebulką
 
 

DANIA CIEPŁE 
Bigos staropolski ze śliwką i grzybami

Pierogi z kapustą i grzybami
Karp smażony z pieczarkami w śmietanie i żurawiną

 
DODATKI:

Ziemniaki z wody
Ziemniaki opiekane

Pieczywo
Masło
Chrzan

Ogórki kiszone
 
 

DESER
Sernik z białej czekolady

 
NAPOJE

Kompot z suszu
Sok pomarańczowy, Sok jabłkowy,Coca Cola, 

Kawa, Herbata
Woda gazowana i niegazowana

 
 

120 zł /os
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 MENU ŚWIĄTECZNE 
 

ZUPA 
(DO WYBORU)

Barszcz wigilijny z pasztecikiem z kapustą i grzybami
Żur grzybowy z pieczonym ziemniakiem

 
PRZYSTAWKI ZIMNE

Tarta z kiszoną kapusta, grzybami i suszoną śliwką
Śledź po kaszubsku

Śledź w zalewie cytrynowej z czerwoną cebulą
Tatar wołowy z boczniakiem i majonezem truflowym

Mięsa pieczone 
(schab ze śliwką, karkówka w przyprawach korzennych,

pierś kaczki)
Tradycyjna sałatka jarzynowa

Pieczona ryba po grecku
Smalec staropolski z jabłkiem i cebulką

 
DANIA CIEPŁE 

Karp pieczony w migdałach z sosem winno-rodzynkowym
Bigos staropolski ze śliwką i grzybami

Pierogi mix (ruskie, z mięsem, z kapustą i grzybami)
Wolno pieczona karkówka z sosem piernikowym

 
DODATKI

Ziemniaki z wody
Ziemniaki opiekane

Kluski śląskie
Kasza pęczak z sosem grzybowym

Pieczywo
Grzybki marynowane

Masło
Chrzan

 
DESER

Sernik z białej czekolady
 

NAPOJE
Kompot z suszu

Sok pomarańczowy, Sok jabłkowy,Coca Cola, 
Kawa, Herbata

Woda gazowana i niegazowana
 

160 zł /os
 
 
 



ALKOHOL NA BUTELKI 
 

Żubrówka Biała 0,5 L - 80 zł;
 Bols 0,5 L - 120 zl; 

Finlandia 0,7 L - 140 zł; 
Żubrówka Czarna 0,7 L - 130 zł.

 
 

OPEN BAR DO 3 GODZIN 
130 ZŁ/OS

 
NAPOJE BEZALKOHOLOWE:
Woda gazowana i niegazowana
Coca-Cola, Sprite, Fanta, Soki 

Kawa i Herbata
 

ALKOHOLE:
Wino domowe (białe i czerwone)

Piwo- Zywiec lub Warka
Wódka -Żubrówka Black

 
OPEN BAR DO 3 GODZIN 

220 ZŁ/OS
 

NAPOJE BEZALKOHOLOWE:
Woda gazowana i niegazowana
Coca-Cola, Sprite,Fanta, Soki

Kawa i Herbata
 

ALKOHOLE
Wino domowe (białe i czerwone)

Piwo -Żywiec lub Warka
Wódka-Żubrówka Black

Rum -Havana club 
Tequila -Sierra SILVER

Whisky- Ballantines FINESE
Gin Seagrams



PRZYSTAWKI ZIMNE
Schab pieczony ze śliwką - 60 zł / kg
Boczek pieczony - 60 zł / kg
Karkówka pieczona - 60 zł / kg
Ryba po grecku - porcja (150 g) / 10 zł
Karp w galarecie - porcja (120 g) / 16 zł
Śledź w oleju z cebulą - porcja (150 g) / 14 zł
Śledź po kaszubsku- porcja (150 g) / 17 zł
Tradycyjna sałatka jarzynowa – 45 zł / kg

PRZYSTAWKI CIEPŁE
Pierogi z kapustą i grzybami - 2,5 zł / szt.
Pierogi z mięsem – 2 zł / szt.
Pierogi ruskie – 2 zł/ szt.
Bigos staropolski ze śliwką i grzybami (100g) 14 zł

ZUPY
Barszcz czerwony z uszkami - 1L / 45 zł
Żur grzybowy – 1L / 56 zł
Flaki wołowe – 1L / 48 zł

DANIA GŁÓWNE
Sandacz z sosem porowym, puree ziemniaczane,
pieczone warzywa – porcja (300g) / 40 zł

Karp smażony z sosem pieczarkowym z żurawiną,
puree ziemniaczane, kiszona kapusta smażona -
porcja (280g) / 39 zł

Karkówka pieczona w przyprawach korzennych z
sosem piernikowym, kasza gryczana, buraki
zasmażane – porcja (320g) / 36 zł

Policzki wołowe sosem z czerwonego wina, kluski
śląskie, buraki zasmażane - porcja (180 g) / 48 zł

Pierś kaczki z jabłkami, kluski śląskie,
pieczony burak – porcja (350g) /44 zł

DESERY
Sernik z białą czekoladą – 110 zł / szt. (8 porcji)



Do ogólnego rachunku doliczany jest serwis w wysokości 10%.
Warunkiem zorganizowania imprezy jest wcześniejsze złożenie rezerwacji oraz wybór menu 

na minimum 3 dni przed spotkaniem.
 

Jeżeli w dniu imprezy / kolacji / spotkania potwierdzona wcześniej liczba osób ulegnie zmianie na mniejszą,
klient zostanie obciążony za uprzednio potwierdzoną liczbę uczestników imprezy/kolacji/spotkania.

 
Natomiast, gdy ilość osób będzie większa niż ustalona, klient zostanie obciążony za każdą dodatkową osobę

 o kwotę wynikającą z ustalonego menu, jeśli w lokalu będą dostępne miejsca. 
 

Ostateczna liczba osób musi być potwierdzona najpóźniej 24h przed godziną rezerwacji.
 

W przypadku braku korekty drogą mailową przyjmuje się liczbę gości podaną w ostatniej przesłanej propozycji.
 

 Ostatecznym potwierdzaniem rezerwacji jest wpłata zadatku. W przypadku niewpłynięcia zadatku w ustalonym
terminie, rezerwację uważamy za nieważną. 

 
Za ewentualne szkody wyrządzone przez gości odpowiada organizator wydarzenia.

 
 
 

DODATKOWE INFORMACJE:

 

Nasza restauracja to idealne miejsce na organizację przyjęć i imprez okolicznościowych:

chrzciny, komunie, konsolacje, urodziny, wieczory panieńskie i kawalerskie, imprezy
firmowe, wigilie.

 

Do dyspozycji gości oddajemy 2 klimatyzowane sale na 35 i 15 osób, w sezonie
 letnim zapraszamy do naszego klimatycznego ogródka.

Szeroki wybór dań w karcie – z potrawami odpowiednio dobranymi do pory roku –

pozwala na skomponowanie menu na różne okazje. Na specjalne życzenie gości
aranżujemy wnętrze odpowiednio do okoliczności.

 

Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie z Państwa strony, a także podkreślić, 

że do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. 

 

 

Mamy nadzieję, iż przygotowana przez nas propozycja
przypadnie Państwu do gustu.

 

Restauracja HEKTOR
ul.Świętokrzyska 34 

00-049 Warszawa 

 

NIP: 5252480717
Numer rachunku: 54 1240 6247 1111 0010 3661 4063

 

Wszystkie podane ceny są cenami brutto.


