WIGILIA FIRMOWA
Opcja pierwsza 160 zł/ osobę
Pieczywo / masło z suszonymi grzybami
I
Krokiet z borowikami
II
Śledź w śmietanie z kawiorem i cebulką
lub
Pate wigilijne z kaczką i pistacjami
III
Barszcz na domowym zakwasie z uszkami
lub
Zupa grzybowa z kluskami z chleba
IV
Karp z długo pieczoną kapustą / sos z kapusty kiszonej / migdały / rodzynki
lub
Schab pieczony ze śliwką / kapusta z grochem / sos na wędzonej słoninie / puree ziemniaczane
V
Makowiec z lodami bakaliowymi
VI
Krówka ciągutka z jałowcem podana na suchym lodzie

Opcja druga 120 zł/ osobę
Pieczywo / masło z suszonymi grzybami
I
Krokiet z borowikami
lub
Pate wigilijne z kaczką i pistacjami
II
Barszcz na domowym zakwasie z uszkami
lub
Zupa grzybowa z kluskami z chleba
III
Karp z długo pieczoną kapustą / sos z kapusty kiszonej / migdały / rodzynki
lub
Schab pieczony ze śliwką / kapusta z grochem / sos na wędzonej słoninie / puree ziemniaczane
IV
Makowiec z lodami bakaliowymi
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WIGILIA FIRMOWA
Oferta Bu�fet
Zupy (do wyboru jedna):

Barszcz na domowym zakwasie z uszkami
Zupa grzybowa z grzankami

Danie główne (do wyboru dwa):

Pieczeń ze schabu ze śliwką
Udko kacze konfitowane z wiśniami
Karp na kapuście z migdałami i rodzynkami
Sandacz smażony na maśle
Grillowany kalafior z sosem migdałowym

Dodatki (do wyboru dwa):

Kluski śląskie
Pieczone ziemniaki z rozmarynem
Warzywa okopowe pieczone z miodem
Kasza gryczana z grzybami i ziołami

Surówki (do wyboru dwie):

Buraczki z jabłkiem
Surówka z kapusty kiszonej z ziołami
Surówka z selera z majonezem truflowym

18zł/ porcja (220ml)
18zł/ porcja (220ml)
20zł/
22zł/
22zł/
20zł/
16zł/

porcja
porcja
porcja
porcja
porcja

(160g)
(200g)
(180g)
(160g)
(180g)

12zł/
10zł/
10zł/
12zł/

porcja
porcja
porcja
porcja

(80g)
(80g)
(80g)
(80g)

10zł/ porcja (80g)
8zł/ porcja (80g)
11zł/ porcja (80g)

Dodatkowe dania do bufetu: (minimalne zamówienie to 50% liczby gości)
Pieczywo / masło
Świąteczna kapusta z grochem i suszonymi grzybami
Karp po żydowsku w galarecie
Pierogi z kapustą i grzybami
Barszcz czerwony z grzankami
Śledzie marynowane w śmietanie z oliwą szczypiorkową
Schab pieczony ze śliwką podany z powidłami
Łosoś pieczony w całości z cytrusami
Mieszanka sałat z dressingiem, lokalnym serem dojrzewającym i grzankami
Domowy sernik
Makowiec
Szarlotka

16zł/ porcja (80g)
12zł/ porcja (80g)
2,50zł/ 1szt
18zł/ porcja (200ml)
14zł/ porcja (80g)
65zł/ kg
68zł/ kg
8zł/ porcja (80g)
20zł/ porcja
18zł/ porcja
20zł/ porcja
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