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Na ten uroczysty dzień przygotowaliśmy specjalnie dla
Państwa wyjątkowe Świąteczne menu, w którym odnajdziecie
Państwo potrawy tradycyjnej kuchni polskiej oraz kulinarne
niespodzianki. Na suto zastawionych stolach nie zabraknie ryb,
pierogów, grzybów, maku, bakalii oraz wielu innych Wigilijnych
smakołyków.
Przykładowe menu przyjęcia wigilijnego -firmowego. Cena ustalamy po dokonaniu wybadanych
dań przez państwa zapaszmy

Zupy
Barszcz czerwony tradycyjny z uszkami
Grzybowa z dorszem
Wigilijna zupa grzybowa z łazankami
Zupa krem borowikowa
Wigilijna zupa migdałowa
Kutia

Dania Ciepłe
Kapusta z grzybami i śliwkami wędzonym
Kapusta z grzybami i śliwkami suszonymi
Paszteciki z kapustą
Pierogi w sosie z nadzieniem ( kapusta i grzyby)
Zasmażany karp z masłem i koperkiem
Filety z pstrąga w świeżych ziołach
Sola zapiekana z grzybami, ziemniakami i białą kapustą z aromatycznym sosem śmietanowo
serowym
Gołąbki z kaszą pęczak z grzybami i śliwkami
Gołąbki z nadzieniem rybnym
Kulebiak z kapustą i grzybami
Kotleciki rybne
Groch z kapusta
Krokiety z pieczarkami i kapustą w sosie śmietankowo koperkowym
Filety rybne przekładane szpinakiem i serem z suszonymi pomidorami
Filety z pstrąga w świeżych ziołach
Świąteczne łódeczki ziemniaczane
Tarty świąteczne z kurkami, serem świeżym koperkiem
Tarta z kapustą i grzybami
Naleśniki z nadzieniem makowym
Pstrąg w aromatycznych ziołach

Zakąski Zimne
Sałatka śledziowa tradycyjna
Śledź po wileńsku
Śledź w śmietanie z szczypiorkiem
Śledź marynowany po kaszubsku

Śledź z buraczkami
Śledź z ogórkami kiszonymi
Śledź w sosie musztardowo miodowym
Śledź w oleju
Śledź w sosie tatarskim
Śledź z czerwoną kapustą i suszonymi śliwkami
Tradycyjny filet z karpia w galarecie
Dorsz w zalewie słodko kwaśnej
Dorsz w zalewie pomidorowej
Ryba po grecku
Sałatka jarzynowa tradycyjna
Sałatka z tuńczyka

Drobne Przekąski
Kruche pierożki z nadzienie pasta szpinakowo lub grzybową
Rulony z pstrąga z pastą chrzanową
Rulony z wędzonego łososia z serem
Pomidorki koktajlowe nadziewane serem pleśniowym i łososiem
Wędzony pstrąg na warzywach z pastą cytrynową
Sałatka wigilijna podawana na krążkach waflowych
Łosoś en erute
Tatar z łososia w cieście francuskim z szpinakiem
Filety rybne faszerowane warzywami
Terina z karpia i bakali
Pasztet z sandacza
Jajka nadziewane musem pieczarkowym

Kruche pierożki z nadzieniem :

-grzybowym
-szpinakowym
Świąteczne poduszki (ciepłe bułeczki z czrnuszką)

Dodatki
Sosy: chrzanowy, tatarski, ziołowo- czosnkowy

Desery
Sernik tradycyjny
Ciasto makowo serowe
Tradycyjny piernik
Ciasto makowe
Babeczki z nadzieniem
Kawa, herbata, soki, woda mineralna

POZDRAWIAMY i ZAPRASZAMY
DO SKORZYSTANIA Z NASZEJ OFERTY

