
 

Propozycje dao świątecznych 

Wielkanoc 2018 r. 
 Zupy 

Żurek z pieczonymi borowikami, białą kiełbasą i majerankiem      35 PLN / litr 

Barszcz biały na zakwasie z dodatkiem świeżego tartego chrzanu     30 PLN / litr 

 Mięsa pieczone doskonałe na ciepło jak i na zimno  

Kaczka pieczona luzowana z kości w całości faszerowana jabłkami i aromatyzowana pomaraoczami 120 PLN / szt. (ok 1,5 kg) 

Pieczeo z karkówki aromatyzowana czosnkiem, rozmarynem i ziołami    48 PLN / kg 

Rolada ze schabu faszerowana śliwkami suszonymi z dodatkiem sosu śliwkowego na czerwonym winie 52 PLN / kg 

Rolada ze schabu faszerowanego pieczarkami z sosem pieczarkowym    52 PLN / kg 

Pasztet przygotowany przez naszych kucharzy      48 PLN / kg 

Zrazy wołowe z boczkiem, kiełbasą, ogórkiem konserwowym i cebulą w sosie pieczeniowym  12 PLN / szt. (ok 200g) 

Rolada z indyka faszerowana suszonymi pomidorami oliwkami i kaparami    48 PLN / kg 

 Ryby do podania na zimno 

Roladka z wędzonego łososia z musem ziołowym i wędzoną makrelą    120 PLN / 1 kg  

Filet z łososia aromatyzowany ziołami w delikatnej galaretce rybnej    12 PLN / szt. (ok 120g) 

Pieczony dorsz saute w sosie greckim z włoszczyzny i pomidorów     10 PLN / szt. (ok 120g) 

Roladka z pstrąga faszerowana warzywami w delikatnej galaretce rybnej    10 PLN / szt. (ok 120g) 

Tymbalik z trzech rodzajów ryb (łosoś, dorsz, sandacz) z warzywami i jajkiem przepiórczym  12 PLN / szt. (ok 120g) 

Tymbalik z kurczaka z zielonym groszkiem, warzywami i jajkiem przepiórczym    10  PLN / szt. (ok 120g) 

 Dodatkowo 

Sałatka jarzynowa z gotowanym jajkiem i jabłkiem       45 PLN / kg 

Sos tatarski na bazie jogurtu naturalnego       50 PLN / litr 

 Desery 

Sernik domowy          70 PLN / szt. (ok 1kg ) 

Sernik Pascha         70 PLN / szt. (ok 1 kg ) 

Mazurek z kajmakiem i orzechami        10 PLN / szt. (ok 80g) 

Babka wielkanocna piaskowa        16 PLN / szt (ok 0,5kg) 

 

Oczywiście istnieje możliwośd zamówienia deserów  z oferty dostępnej w naszych kawiarniach 

 

Prosimy o zamawianie wielokrotności 0,5 kg/litra (dla łatwości pakowania i obliczania  ) 

Prosimy o składanie zamówieo do 26.03.2018 do godziny 16:00 

adres mailowy do zamówieo: daria@mkgastro.pl 

Warunkiem przyjęcia zamówienia jest potwierdzenie wiadomością zwrotną. 

Odbiór dao w kawiarni przy stołówce Jelitkowska 51  

w piątek, 30.03.2018 w godzinach 11:00-16:00 

mailto:daria@mkgastro.pl

