ZAMÓWIENIA
gastronomia@hoteleprezydenckie.pl

518 308 912 / 17 860 65 30
17 860 65 00
Zamówienia do dnia

31 MARCA

ZUPY
Żur wielkanocny z jajkiem, chrzanem i białą kiełbasą
Możliwość zamówienia białej kiełbasy
Krem z białych warzyw z oliwą bazyliową
i prażonymi pestkami dyni
Zupa chrzanowa na wędzonce ze świeżym majerankiem

12 zł/350 ml
25 zł/kg
10 zł/350 ml
12 zł/350 ml

DANIA GŁÓWNE
Kaczka pieczona w całości faszerowana jabłkami,
żurawiną i orzechami włoskimi
Schab z dzika z sosem jałowcowym
Karkówka polska pieczona z czosnkiem i kminkiem
Polędwiczki wieprzowe faszerowane grzybami leśnymi
Rolada z indyka ze szpinakiem, pomidorkami suszonymi i fetą

110 zł/kg
180 zł/kg
85 zł/kg
85 zł/kg
85 zł/kg

ZAKĄSKI ZIMNE
Łosoś w galarecie
Sandacz w galarecie
Śledź na sałatce z ogórkiem, groszkiem zielonym i cebulą
Pieczeń rzymska z jajkiem
Świąteczny pasztet z dziczyzny
Pasztet wegetariański
Mini galaretka z drobiu
Studzienina wieprzowa
Jajka/2 połówki/porcja/faszerowane: pastą łososiową,
pieczarkową, szpinakową
Jajka przepiórcze otulone w szynce w galarecie
Rulon z szynki z sałatką rzeszowską
*Minimum zamówienia 4 porcje

17 zł/100 g
17 zł/100 g
15 zł/100 g
8 zł/100 g
10 zł/100 g
7 zł/100 g
6 zł/55 g
10 zł/100 g
7 zł/1 szt.
9 zł/90 g
10 zł/2 szt.

SAŁATKI
Sałatka jarzynowa
Sałatka pieczarkowa/pieczarki, por, ogórek konserwowy,
ser żółty, jajko
Sałatka z brokułami i jajkiem z sosem czosnkowym
Sałatka jajeczna z chrzanem
Sałatka makaronowa z kurczakiem/marchewka, papryka,
ogórek konserwowy, seler naciowy
Sałatka z paluszkami krabowymi/ananas, kukurydza, por

45 zł/kg

Sos tatarski

45 zł/kg

Sos wiosenny

45 zł/kg

Sos chrzanowy

35 zł/kg

(gęsty sos na bazie majonezu i śmietany z ogórkiem konserwowym,
pieczarką marynowaną i szczypiorkiem)

45 zł/kg
45 zł/kg
45 zł/kg
55 zł/kg
55 zł/kg

(gęsty sos na bazie majonezu i śmietany z pomidorem, ogórkiem,
rzodkiewką, papryką, szczypiorkiem i serem żółtym)
(gęsty sos na bazie majonezu i śmietany z chrzanem i jajkiem)

CIASTA
Babka wielkanocna różana

40 zł/kg

Babka wielkanocna cytrynowa

40 zł/kg

Mazurek królewski/ciasto kruche, jabłka,

50 zł/kg

masa orzechowa, polewa czekoladowa
Ciasto półfrancuskie z wiśniami i kremem adwokatowym

50 zł/kg

Mazurek Prezydencki/ciasto kruche, ser smażony, jabłka

50 zł/kg

Sernik z pierniczkami alpejskimi na cieście czekoladowym

50 zł/kg

Ciasto tortowe czekoladowo-orzechowe z wiśniami

60 zł/kg

Sernik Prezydencki z polewą czekoladową

50 zł/kg

