OFERTA WIGILIJNA
Szanowni Państwo,
Święta Bożego Narodzenia
to wyjątkowy czas na spotkania z bliskimi.
W tych dniach warto zasiąść do stołu także z tymi, którzy
współpracują z nami każdego dnia.
Wigilijna atmosfera to doskonały czas na posumowanie
dotychczasowych sukcesów, postawienie nowych celów i integracji
w towarzystwie koleżanek i kolegów z pracy.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY

MENU I
Koszt 70 zł/os
Na początek…
Tradycyjny kompot z suszonych owoców
Przystawka
Tatar ze śledzia na grzance
Zupa
Żurek świąteczny z grzybami
Danie główne
Karp panierowany, puree ziemniaczane, kapusta z grochem
Deser
Szara Reneta zapiekana z żurawiną

Napoje:
Kawa lub herbata
Woda mineralna

MENU II
Koszt 85 zł/os

Na początek…
Tradycyjny kompot z suszonych owoców
Przystawka
Tarta z kurkami i borowikami na ciepło z sosem żurawinowym
Zupa
Barszcz kiszony z czerwonych buraków z uszkami
Danie główne
Filet z karpia, sos piernikowy, ziemniaki, warzywa
Deser
Sernik świąteczny z konfitura pomarańczową
Napoje:
Kawa lub herbata
Woda mineralna

MENU III
Koszt 100 zł/os
Na początek…
Tradycyjny kompot z suszonych owoców
Przystawka
Karp wędzony na sałatach z domowym majonezem
Zupa
Bulion grzybowy z kładzionymi kluseczkami
Danie główne
Halibut w sosie maślano cytrynowym, kasza, szpinak z kurczami
Deser
Suflet czekoladowy z orzechami i sosem owocowym
Napoje:
Kawa lub herbata
Woda mineralna

DODATKOWE POTRAWY
( koszt w zależności od wyboru przystawek)
Tradycyjny śledź po polsku
Śledź z kurkami
Śledź w oleju
Ryba w zalewie
Marynowane grzyby
Pstrąg wędzony na blinie
Tatar z łososia na chrupiącej grzance
Karp wędzony z sosem chrzanowym
Sałatka świąteczna ze śledziem
Sałatka warzywna
Sałatka z buraków marynowanych
Domowe pasztety pieczone
Wolno pieczone mięsa: schab, karczek, boczek
Sosy : chrzanowy i tatarski
Pieczywo
Pierogi z kapustą i grzybami
Pierogi ruskie
Pierogi z kaszą i bryndzą
Mini gołąbki z kasza i grzybami
krokiety z kapustą i grzybami

DANIA NA WYNOS
Barszcz czerwony na zakwasie ………………………………………………………………….………..20 zł/ litr
Żurek świąteczny z grzybami ……………………………………………………………………...……....30 zł/ litr
Kartoflanka z borowikami………… …………………………………………………………………….….35 zł/ litr
Uszka z kapustą i grzybami…………………………………………………………………………….......50 zł/kg
Krokiet z kapustą i grzybami ………………………………………………………………………………...6 zł/szt
Krokiet z mięsem………………………………………………………………………………………….…..6 zł/szt
Pierogi z kapustą i grzybami……………………………………………………………………….……..…45 zł/kg
Pierogi z mięsem……………………………………………………………………………………….....….45 zł/kg
Pierogi z ruskie…………………………………………………………………………………………….....45 zł/kg
Karp panierowany dzwonko 150g……………………………………………………………………....…18 zł/por
Kapusta zasmażana z grochem 150g……………………………………………………………………...6 zł/por
Tradycyjny śledź po polsku w śmietanie 150g…………………………………………………………...15 zł/por
Śledź w oleju 150g…………………………………………………………………………………………..15 zł/por
Karp po żydowsku 150g………………………………………………………………………………….…18 zł/por
Karp wędzony z sosem chrzanowym 100g………………………………………………………………16 zł/por
Sałatka świąteczna ze śledziem………………………………………………………………………..…..70 zł/kg
Sałatka warzywna…………………………………………………………………………………………....50 zł/kg
Sałatka z buraków marynowanych…………………………………………………………………..……..60 zł/kg
Domowe pasztety pieczone……………………………………………………………………………..…..25 zł/kg
Sosy: żurawinowy, chrzanowy tatarski………………………………………………………………….…50 zł/kg
Smalec domowy………………………………………………………………………………………………45 zł/kg
Kaczka pieczona w jabłkach 1 szt……………………………………………………………………..…. 65 zł/szt
Pieczone mięsa: karczek, boczek, schab………………………………………………………………....40 zł/kg
Sernik domowy okrągły…………………………………………………………………………………..…80 zł/szt
Jabłecznik domowy okrągły………………………………………………………………………………...60 zł/szt
Chleb z czarnuszką naszego wypieku ……………………………………………………………………20 zł/szt

