
/Zamówienia przyjmujemy do 20 grudnia/

NAZWISKO ZAMAWIAJĄCEGO:    ……………………………..                     DATA ODBIORU: ..……………………....

TELEFON KONTAKTOWY:   ……………………………………….                     GODZINA ODBIORU: ……………….....

Potrawy wigilijne – zimne przekąski jedn. miary/waga cena zamówienie

Tymbaliki z łososia z sosem czosnkowym porcja (80g) 16,00 zł

Filet z karpia w galarecie porcja (50g) 11,00 zł

Filet z łososia  faszerowany w galarecie porcja (80g)   18,00 zł

Pstrąg faszerowany w galarecie 1szt 0,8-1kg 104,00 zł

Ryba po grecku porcja (250g) 23,00 zł

Rolada serowa z pieczarkami /5 plastrów/ porcja (180g) 24,00 zł

Roladki z łososia z musem chrzanowym porcja (200g) 40,00 zł

Tatar z łososia z awokado i limonką porcja (120g) 38,00 zł

Sałatka z paluszkami krabowymi porcja (300g) 33,00 zł

Sałatka migdałowa porcja (300g) 29,00 zł

Kluski z makiem porcja (200g) 26,00 zł

Potrawy wigilijne – dania gorące jedn. miary/waga cena zamówienie

Barszczyk czerwony porcja (250ml) 10,00 zł

Aromatyczna zupa grzybowa z łazankami porcja (250ml) 12,00 zł

Krokiety z kapustą i grzybami 1 kg (ok. 14 szt.) 59,00 zł

Pierogi z kapustą i grzybami - wyrób ręczny
Do odbioru między 14 a 18 grudnia 1kg (ok.25szt.)   47,00 zł

Karp w sosie kurkowo-żurawinowym porcja (180g) 27,00 zł

Dorsz z sosem serowo-porowym porcja (180g) 27,00 zł

Potrawy świąteczne – zimne przekąski jedn. miary/waga cena zamówienie

Galantyna z indyka z owocami porcja (50g) 11,00 zł

Sałatka z grillowanym kurczakiem i susz. pom. porcja (300g) 29,00 zł

Pasztet z żurawiną kg 25,00 zł

Pasztet zwykły kg 24,00 zł

Schab pieczony ze śliwkami kg 54,00 zł

Karkówka pieczona w ziołach kg 51,00 zł



Potrawy świąteczne – dania gorące jedn. miary/waga cena zamówienie

Toskański krem pomidorowy porcja (250ml) 14,00 zł

Flaki po warszawsku porcja (250ml) 16,00 zł

Indyk faszerowany na styl amerykański w/wagi
1szt. ok. 5-6 kg

60,00 zł/
kg

Roladka z indyka z szynką parmeńską i szparagami porcja (170g) 28,00 zł

Kaczka pieczona z jabłkami  / luzowana / ćwiartka (ok. 140g) 37,00 zł

Kaczka faszerowana po polsku w/wagi
1 szt. 1,8 – 2,0kg

89,00 zł/
kg

Policzki wołowe w sosie z czerwonego wina porcja (200g) 24,00 zł

Ciasta z hotelowej cukierni jedn. miary/waga cena zamówienie

Tort bezowy  (kawowy)
 10-12 porcji 150,00 zł

 15 porcji 180,00 zł

Tort bezowy (adwokatowy)
 10-12 porcji 150,00 zł

15 porcji 180,00 zł

Sernik z kruszonką kg 39,00 zł

Sernik z rodzynkami kg 39,00 zł

Snickers kg 33,00 zł

Makowiec na kruchym cieście kg 31,00 zł

Piernik staropolski kg 23,00 zł

Tradycyjny keks kg 25,00 zł

Prosimy wybrać rodzaj zastawy:

□   jednorazowa

□   hotelowa porcelanowa (kaucja 25 zł/półmisek)

□   własna – należy dostarczyć do 21.12.2020 r.

Prosimy  wypełnić formularz i złożyć w Restauracji Hotelu Chopin

lub wysłać na adres: hotel@hotelchopin.pl  do dnia  20.12.2020 r.

W przypadku pytań służymy pomocą pod numerem telefonu:

46 862 59 95   lub   662 735 766

Odbiór zamówień 23 - 24.12.2020   

(w dniu 24.12.2020 w godz. 9:00 - 13:00)

(prosimy o wpisanie daty i godziny odbioru na pierwszej stronie)


