ZAMÓWIENIA WIELKANOCNE

ZAMÓWIENIE WIELKANOCNE
PRZYSTAWKI
Jaja faszerowane pastą łososiową 2 połówki jajka cena 4,5 zł
Jaja po polsku zapiekane w skorupce 2 połówki jajka cena 4,5 zł
Jaja na sałatce jarzynowej 2 połówki jajka 100g cena 5 zł
Jajo garnirowane łososiem wędzonym 2 połówki jajka cena 5 zł
Jaja w majonezie z groszkiem zielonym 2 połówki jajka cena 3,5 zł
Vol-au-vents z krewetką 5 szt. cena 10 zł
Papryka faszerowana mięsem i ryżem 1 szt. cena 9zł
Sałatka jarzynowa 1kg cena 38 zł
Pasztet z dzika z żurawiną 1kg cena 38 zł
Pasztet z królika 1kg cena 38 zł
Schab po warszawsku w galarecie 120 g cena 14 zł
Karkówka pieczona w kolendrze 1 kg cena 36 zł
Schab środkowy pieczony 1 kg cena 38 zł
Rolada z boczku z majerankiem 1 kg cena 36 zł
Roladki z szynki, z kremem chrzanowym 120 g cena 6zł
Rolada z indyka w galarecie 120 g cena 10 zł
Indyk w maladze z brzoskwinią 120 g cena 12 zł
Ozorek w galarecie 120 g cena 10 zł
PIEROGI
Pierogi ruskie 8 szt. 14 zł
Pierogi z dzika 8 szt. 18 zł
Pierogi z gęsi 8 szt. 18 zł

ZAMÓWIENIE WIELKANOCNE
ZUPY
Barszcz biały z kiełbasą i jajkiem 0,5l 15 zł
Zupa cebulowa z grzankami 0,5l 15 zł
DANIA GORĄCE
Pieczeń cielęca w sosie pieczeniowym z duszoną marchewką/kopytka 160g cena 40 zł
Sandacz w wielkanocnym sosie jajeczno-śmietanowym warzywa, ryż 160g cena 40 zł
Policzki wołowe w sosie chrzanowym, warzywa ziemniaki gratin 160g cena 38 zł
Kaczka w sosie wiśniowym, modra kapusta, kluski śląskie cena 200g 42 zł
Udko gęsie faszerowane, modra kapustka, ziemniaki zapiekane 200g cena 42 zł
Golonka pieczona, kapusta z grochem, ziemniaki pieczone 250-300g cena 38 zł
KRASNODWÓR POLECA
Gęś faszerowana bakaliami Danie na 8 osób
sos żurawinowa, modra kapusta, kluski śląskie cena 360 zł
Zamówienie należy złożyć z dwu dniowym wyprzedzeniem
DESERY
Baby tarte, lukrowane 1 szt cena 25 zł
Sernik 1 kg cena 22 zł
Mazurek 300 g cena 30 zł
Pascha 120g cena 8 zł

