
OFERTA CATERINGOWA DAŃ ŚWIĄTECZNYCH

ZAMÓW ŚWIĘTA DO DOMU!
 z kapustą i grzybami- 44 zł/ 1kg
 z łososiem i szpinakiem- 49 zł/ 1kg
 z farszem z kaczki- 55 zł/ 1kg
Pasztecik z kapustą i grzybami- 40 zł/1kg (około 20 szt.)
Pasztecik z mięsem- 40 zł/1kg (około 20 szt.)

PIEROGI

Barszcz wigilijny czysty- 30 zł/ 1l
Zupa grzybowa- 50 zł/ 1l

ZUPY

Filet z pstrąga w sosie koperkowym- 24 zł/ 180g
Filet z łososia marynowany w imbirze i miodzie- 27 zł/ 180 g
Karp smażony z pieczarkami- 24 zł/ 180 g

DANIA RYBNE

Kaczka pieczona z farszem polskim- 99 zł/ 1 szt./ok. 2,5 kg
Polędwiczka wieprzowa w sosie podgrzybkowym- 24 zł/ 200 g
Zrazy wołowe- 15 zł/ 120 g/ szt.
Pierś z kaczki z karmelizowaną gruszką- 15 zł/ 100g (waga 1 szt. to ok. 250 g, rozliczenie wg
faktycznej wagi)

DANIA MIĘSNE

Pstrąg w galarecie, sos tatarski- 9 zł/50 g/porcja
Łosoś w galarecie, sos tatarski- 13 zł/50 g/porcja
Karp w galarecie, sos tatarski- 9 zł/50 g/porcja
Sandacz w galarecie- 14 zł/50 g/porcja
Śledzik w śmietanie z jabłkiem i cebulką - 8 zł/50 g/porcja
Śledzik w oliwie z cebulką- 8 zł/50 g/porcja
Łosoś marynowany w cytrynie, winie i koperku- 14 zł/50 g/porcja
Dorsz po grecku - 44 zł/250 g/porcja 

ZAKĄSKI RYBNE NA ZIMNO

Schab pieczony z suszonymi owocami- 9 zł/50 g/porcja
Pieczona pierś z indyka z brzoskwinią- 9 zł/50 g/porcja
Roladka drobiowa z suszonymi pomidorami, oliwkami i mozarellą- 9 zł/50 g/porcja
Roladka z kaczki z bakaliami- 12 zł/50 g/porcja
Pasztet z żurawiną- 9 zł/50 g/porcja

ZAKĄSKI MIĘSNE NA ZIMNO

Sałatka z kurczakiem i ananasem- 59 zł/ 1kg
Tradycyjna sałatka jarzynowa- 55 zł/ 1kg
Kapusta modra na ciepło-35 zł/ 1 kg
Buraczki zasmażane- 20 zł/ 1 kg

SAŁATKI

Zamówienia przyjmujemy do dnia 20 grudnia 2021 r.  na podstawie zamówienia złożonego drogą mailową bądź osobiście.
 Wartość zadatku – 50% kwoty zamówienia.

Odbiór osobisty w dniu 23.12.2020 r.
Catering można odebrać na naczyniach własnych  lub półmiskach jednorazowych -dodatkowo płatne

e-mail: gastronomia@hotelwieniawa.com, tel.: 728 322 524
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Szynka naturalnie wędzona                                                   57 zł/kg
Karczek swojski wędzony                                                      44 zł/kg              
Kiełbasa biała z majerankiem                                                 35 zł/kg              
Kiełbasa żywiecka z chilli i jałowcem                                      38 zł/kg
Kiełbasa jałowcowa wędzona                                                38 zł/kg
Tradycyjna polędwiczka wieprzowa wędzona                        59 zł/kg
Staropolska rolada z boczku z majerankiem i czosnkiem        35 zł/kg
Schab wiejski wędzony                                                         48 zł/kg
Pstrąg wędzony na ciepło                                                     58 zł/kg

PRZETWORY SZEFA KUCHNI

Pasztet pieczony z żurawiną                                                   25 zł/500g
Smalec z jabłkiem i cebulką                                                    10 zł/200g
Kaszubski zylc - galaretka wieprzowa                                     12 zł/200g 
Chutney śliwkowy z karmelizowana cebulą                             15 zł/250g 
Sos śliwkowo-rozmarynowy do mięs i pierogów                      15 zł/250g 
Konfitura jarzębinowo-morelowa                                           18 zł/250g


