
NIEZAPOMNIANE 
ŚWIĘTA W ISTO!

OFERTA WIGILIJNA 2021



Jesteśmy zaszczyceni, że wybraliście Państwo naszą restaurację na ten 
wyjątkowy, świąteczny wieczór. Będzie nam niezwykle miło przygotować 
dla Państwa niezapomnianą kolację.

Chcemy, żeby świąteczne momenty w Isto były wyjątkowe, dlatego przygotowaliśmy 

propozycje prezentów, którymi mogą Państwo obdarować swoich Gości.

  • Syrop korzenny własnej produkcji. Doskonały dodatek do herbaty i wina 25 zł/200 ml

  • Ciasteczka świąteczne, własnej produkcji  10 zł/6 szt.  

  • Personalizowane vouchery do wykorzystania w Isto (kwota do uzgodnienia)

Świąteczny klimat tworzą miłe gesty, dlatego niezależnie od wybranej przez Państwa 

propozycji każdego Gościa poczęstujemy tradycyjnym kompotem z suszonych owoców.

Na indywidualne zamówienie zorganizujemy dla Państwa oprawę muzyczną na żywo 

w cenie 2500 zł.

Atutem naszej restauracji jest darmowy parking nieopodal NOSPRu oraz spektakularny, 

niepowtarzalny widok na katowicki Spodek.

Szczegóły przekaże Państwu:

Monika Paruch

Manager

tel. 519 073 874

e-mail: mparuch@isto.com.pl

Rezerwacji można dokonać telefonicznie lub mailowo.

Restauracja Isto

tel. 519 073 880

e-mail: kontakt@isto.com.pl

Al. Walentego Roździeńskiego 1A

40-202 Katowice





MENU WIGILIJNE

PROPOZYCJA PIERWSZA 120 ZŁ/OS.

Przystawka

Śledź opiekany w occie z przyprawami korzennymi/sałatka jarzynowa/marynowane 

grzyby/polskie zioła  

Zupa

Barszcz jarski/uszka z grzybami/majeranek

Danie główne

Pierogi z kaszą gryczaną i grzybami/redukcja z kurczaka z masłem truflowym/smażona 

szalotka/

Deser

Sernik z białą czekoladą/konfitura z jagód/sorbet jagodowy

PROPOZYCJA DRUGA 160 ZŁ/OS.

Przystawka

Pstrąg w galaretce cytrusowej/mirepoix z warzyw/dresing cytrusowy/rukola i polskie zioła

Zupa

Krem z grzybów z creme fraiche/chipsy ziemniaczane z pudrem grzybowym/nasturcja 

z koperkiem

Danie główne

Dorsz/zasmażana kapusta z marynowanymi pomidorami/krokiet z ziemniaków

Deser

Piernik/lody z kwaśnej śmietany/susz/ciasteczko korzenne



PROPOZYCJA TRZECIA  220ZŁ/OS.

Przystawka

Pierogi z kiszoną kapustą i grzybami/bulion grzybowy z miso/smażona kasza gryczana

Zupa

Krem z grzybów z creme fraiche/chipsy ziemniaczane z pudrem grzybowym/nasturcja 

z koperkiem

Danie główne

Halibut/sos maślany z czarną kurką/puree ziemniaczane/marynowane pomidory

/soczewica beluga

Deser

Miodownik/lody z kwaśnej śmietany/sos angielski z bobem tonka

ZIMNA PŁYTA 100 ZŁ/OS.

Pieczywo, masło i oleje własnej produkcji

Śledzie w śmietanie

Śledzie z cebulą i jabłkiem w oleju lnianym

Jajka z majonezem własnej produkcji i koperkiem

Łosoś gravlax z cytrusami i koperkiem

Pstrąg w galarecie

Sery i szynki

Krokiety z kapustą kiszoną i grochem

Pasztet własnej produkcji z grzybów i pieczarek

SŁODKI BUFET 50ZŁ/OS.

Ptysie z gianduią (2szt)

Pate de Fruit (3szt)

Tartaletka z orange curd i bezą włoską (1szt)

Beza z musem makowym (1szt)





NAPOJE I ALKOHOLE

Kawa z ekspresu kolbowego/herbata 10 zł/os.

Woda 10 zł/l

Sok 13 zł/1

Napoje gazowane Pepsi /Pepsi Max /7 up/Mirinda – 15 zł/l

Wino białe portugalskie – 50 zł/butelka

Wino czerwone portugalskie – 50 zł /butelka

Wino grzane (200ml) – 17 zł

Herbata zimowa 15 zł

Polska Wódka Ogiński 0,5 – 60 zł/butelka

Jameson Irish Whiskey 0,7 – 170 zł/butelka

Dodatkowo w restauracji dostępna karta win i alkoholi.

Rezerwacja wigilijna obejmuje :

świąteczny wystrój sali 

opłatek wigilijny – na życzenie 

świąteczną oprawa muzyczną 

obsługę 




