
Oferta na Wielkanoc 2020
cena brutto

Dania gorące:

Żur z jajem (bez kiełbasy) 1 porcja 9,00 zł

Barszcz biały z białą kiełbasą 1 porcja 13,00 zł

Przekąski:

schab w galarecie po warszawsku 50 g 8,20 zł

schab w galarecie 50 g 8,20 zł

rolada z kurczaka z brokułami w galarecie 50 g 7,70 zł

indyk w maladze 50 g 8,20 zł

pierś z kurczaka w galarecie 50 g 7,70 zł

ozorek w galarecie 50 g 6,60 zł

befsztyk tatarski 70 g 11,00 zł

tatar z łososia 70 g 16,00 zł

śledź w oleju                                                          30 g 6,60 zł

śledź w sosie tatarskim   30 g 6,60 zł

śledź w śmietanie                                        30 g 6,60 zł

śledź rolmops                   30 g 6,60 zł

śledź pod pierzynką                                         30 g 7,10 zł

śledź  po kaszubsku 30 g 7,10 zł

ryba po grecku                                                50 g 7,50 zł

ryba po japońsku 50 g 7,50 zł

sandacz w galarecie       50 g 12,00 zł

ryba faszerowana w galarecie 35g 7,10 zł

jaja (1/2) po królewsku (faszerowane szynką) 8 szt. 32,00 zł

jaja (1/2) w curry 8 szt. 26,00 zł

jaja (1/2) faszerowane pieczarką 8 szt. 26,00 zł

jaja (1/4) w kopertach z łososia    12 szt. 44,00 zł

pomidory faszerowane szt. 5,10 zł

babeczki wytrawne faszerowane pastą jajeczną 12 szt. 40,00 zł

babeczki wytrawne faszerowane pasta serową 12 szt. 40,00 zł

babeczki wytrawne faszerowane pieczarką 12 szt. 40,00 zł

ciasto francuskie z łososiem  i serem kozim 24 szt 55,00 zł

ciasto francuskie z suszonymi pomidorami i serem 24 szt 55,00 zł

1 kg 61,00 zł

deska serów 1 kg 93,00 zł

sałatka z kurczaka i ananasa 1 kg 45,00 zł

sałatka z brukselki ze śliwką kanadyjską 1 kg 45,00 zł

sałatka z wędzonego kurczaka z winogronami 1 kg 45,00 zł

sałatka śledziowa                            1kg 45,00 zł

sałatka z tuńczyka                 1kg 45,00 zł

sałatka jarzynowa                    1kg 45,00 zł

sałatka meksykańska                                  1kg 45,00 zł

1 kg 45,00 zł

sałatka z kalafiora z czosnkiem 1 kg 45,00 zł

sałatka z brokułów z serem feta 1 kg 45,00 zł

 

półmisek mięs pieczonych (schab, boczek, karkówka, 
pasztet)

sałatka z makaronu z serem feta i suszonymi 
pomidorami
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