
Oferta imprezy wigilijnej dla firm 



Klasyczna polska Wigilia 

Królowa BONA żyjąca w XVI wieku była wielką miłośniczką włoskiej kuchni, dlatego czerpiemy 

pełnymi garściami ze smaków, które rozpowszechniła w Polsce, a ona sama jest dla nas wielką 

inspiracją.  

BONAppetit to restauracja na warszawskim Bemowie, gdzie włosko-polskie smaki przenikają się 

w wybitnie smacznych daniach. Dołącz do naszej kulinarno-historycznej przygody. 



Nasza restauracja 

Mamy do dyspozycji dwie sale, większą (do 45 osób) i mniejszą (do 20 osób). Sale 

są posiadają niezależne wejścia od strony ulicy, są otwarte na siebie jednak 

wykonane dekoracje między salami stwarzają możliwość odbycia kameralnych 

spotkań firmowych.  

 

W zależności od wielkości wydarzenia, restauracja jest zamknięta dla gości z 

zewnątrz lub udostępniona jest mniejsza lub większa jej część z niezależnym 

wejściem do restauracji. 



Kompot z suszu, sok pomarańczowy, sok jabłkowy, woda herbata jest podawana przez cały wieczór. Jest możliwość wykupienia open baru na wino lub wszystkie alkohole z obsługą 

barmana. 

Zupa 

Przystawka: 
Dania główne: 

Klasyczna polska Wigilia 

Propozycja 1 

  Śledź pod pierzynką, ryba po grecku  

  i śledź w oleju 

 

Polędwica z dorsza z masłem ziołowym 

Ziemniaki opiekane lub w olejem lnianym 

Mix sałat  

Pierogi ruskie (danie vege) 

Pierogi z kapustą i grzybami (danie vege) 

Pierogi z mięsem 

Łazanki z makiem (danie vege) lub kapustą i 

grzybami 

Bigos postny 

Barszcz czerwony / Barszcz postny 

(danie vege) 



Kompot z suszu, sok pomarańczowy, sok jabłkowy, woda herbata jest podawana przez cały wieczór. Jest możliwość wykupienia open baru na wino lub wszystkie alkohole z obsługą 

barmana. 

Zupa 

Przystawka: 
Dania główne: 

Klasyczna polska Wigilia 

Propozycja 2 

Śledź pod pierzynką, ryba po grecku  

i śledź w oleju 

Sandacz w winie i tymianku 

Ziemniaki opiekane lub w olejem lnianym 

Mix sałat  

Pierogi ruskie (danie vege) 

Pierogi z kapustą i grzybami (danie vege) 

Pierogi z mięsem 

Łazanki z makiem (danie vege) lub kapustą i 

grzybami 

Bigos postny 

 

Barszcz czerwony / Barszcz postny 

(danie vege) 



Kompot z suszu, sok pomarańczowy, sok jabłkowy, woda herbata jest podawana przez cały wieczór. Jest możliwość wykupienia open baru na wino lub wszystkie alkohole z obsługą 

barmana. 

Zupa 

Przystawka: 
Dania główne: 

Klasyczna polska Wigilia 

Propozycja 3 

Śledź pod pierzynką, ryba po grecku  

i śledź w oleju 

 

 

 

Pierś z kaczki w sosie żurawinowym 

Puree ziemniaczane 

Buraczki zasmażane 

Pierogi ruskie (danie vege) 

Pierogi z kapustą i grzybami (danie vege) 

Pierogi z mięsem 

Łazanki z makiem (danie vege) lub kapustą i 

grzybami 

Bigos postny 

Barszcz czerwony / Barszcz postny 

(danie vege) 



Alkohol:  

Open bar wino (białe i czerwone włoskie domowe):  55 zł za osobę 

Open bar wino + piwo + wino musujące:  65 zł za osobę 

Open bar all (wino, piwo, whisky, drinki):  85 zł za osobę 

Alkohol wg spożycia (cennik wszystkich alkoholi dostępny na stronie www.bona-ppetit.pl) 

 

Wszystkie wskazane ceny są kwotami netto w złotych polskich i dotyczą opłaty za 1 uczestnika. Płatność kartą/gotówką w dniu imprezy lub przelew przed wydarzeniem. 

Liczba uczestników Cena za osobę 

Wigilia dla 5-10 osób 130 zł 

Wigilia dla 11-20 osób 120 zł 

Wigilia powyżej 21 osób 110 zł 

Cennik imprezy wigilijnej 

Wariant bez dekoracji pierniczków 

 

Open bar jest do dyspozycji wszystkich gości (nie wydzielamy pijących/niepijących) przez 5 godzin oraz jest 

serwowany do stolików przez kelnera. 

http://www.bona-ppetit.pl/
http://www.bona-ppetit.pl/
http://www.bona-ppetit.pl/


1. Czy w menu znajdują się dania wegetariańskie? 

Odp.:  Tak, mamy ich kilka, ale możemy też zmienić menu, aby były dania wegańskie. Dostosujemy się do Ciebie. 

 

2. Czy można przedłużyć pobyt w lokalu ponad 5h open baru? 

Odp.:  Zdecydowanie tak! Alkohol po tym okresie rozliczmy wg spożycia i cen w karcie alkoholi. 

 

3. Czy w czasie naszego wydarzenia będą goście restauracji / obce osoby? 

Odp.:  To zależy jak dużą grupą jesteście. Mamy dwie sale, każdą możemy oddzielić od części restauracyjnej, aby było 

kameralnie; możemy też zamknąć całą restaurację jeśli jesteście dużym zespołem lub macie takie życzenie 

 

3. Czy przy lokalu jest gdzie zaparkować? 

Odp.:  Tak, w odległości 30 m od restauracji parking – 1 zł/h lub 400 m parking przy Tesco. 

 

Pytania i Odpowiedzi 



Więcej naszych zdjęć… 



Napisz do nas: biuro@bona-ppetit.pl 

Zadzwoń: +48 22 252 02 02 

Kontakt z nami 

mailto:biuro@bona-ppetit.pl
mailto:biuro@bona-ppetit.pl
mailto:biuro@bona-ppetit.pl

