
/Zamówienia przyjmujemy do 20 grudnia/

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

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

ADRES E-MAIL:   ………………………………………………………                    

Zimne przekąski jedn. miary/waga cena zamówienie

Kawałki  łososia zanurzone w aromatycznej galaretce warzywnej z
musem czosnkowym

porcja (80g) 16,00 zł

Łosoś z norweskich fiordów glazurowany rybnym auszpikiem porcja (80g) 18,00 zł

Pstrąg tęczowy faszerowany 1szt. 0,8-1kg 104,00 zł

Filet z karpia bezłuskiego zatopiony w ziołowej galaretce porcja (50g) 11,00 zł

Ryba po grecku porcja (250g) 26,00 zł
Ser typu holenderskiego rolowany z ziołowymi pieczarkami
/5 plastrów/

porcja (180g) 25,00 zł

Wędzony łosoś na zimno z musem cytrynowym i kumkwatem porcja (200g) 43,00 zł
Tatar z marynowanego łososia gravlax 
(z limonką, fenkułem i awokado)

porcja (120g) 38,00 zł

Sałatka z orientalnym makaronem                                                        
(z aromatyczną gruszką i paluszkiem krabowym)                

porcja (300g) 35,00 zł

Korsykańska sałatka 
(z pomidorów, pomarańczy, kaparów,
prażonych płatków migdałowych, skropiona jabłkowym 
winegretem na mieszance sałat)

porcja (300g) 29,00 zł

Kluski z makiem porcja (200g) 28,00 zł
Medaliony z indyka 
(glazurowane porzeczkowym auszpikiem z mandarynkami)

porcja (50g) 11,00 zł

Sałatka z plastrami kurczaka balsamico 
(z rozmarynem oraz suszonymi pomidorami)

porcja (300g) 29,00 zł

Pasztet z żurawiną kg 28,00 zł

Pasztet klasyczny kg 25,00 zł

Pasztet z orzechem laskowym kg 29,00 zł

Schab pieczony faszerowany śliwką kg 54,00 zł

Karkówka pieczona w ziołach kg 51,00 zł

Balotyna z indyka z bakaliami porcja (50g) 15,00 zł

Śledź w oleju z cebulką porcja (100g) 16,00 zł

Śledź  w oleju z prażonymi orzechami włoskimi porcja (100g) 18,00 zł

Śledź po królewsku porcja (100g) 18,00 zł

Dania gorące jedn. miary/waga cena zamówienie

Barszczyk czerwony 1l 38,00 zł

Aromatyczna zupa grzybowa z kluską galuszką 1l 46,00 zł

Krem z pieczonej dyni z gałką muszkatołową 1l 46,00 zł

Aromatyczna zupa z gęsich żołądków z boczniakami 1l 48,00 zł

Krokiety z kapustą i grzybami 1 kg (ok. 14 szt.) 59,00 zł
Pierogi z kapustą i grzybami - wyrób ręczny 1kg (ok.25szt.)   47,00 zł



Do odbioru między 14 a 21 grudnia

Karp w rosyjskim sosie z kwaszonych ogórków                                   porcja (180g) 29,00 zł
Duet z dorsza i łososia                                                                              
(na sosie szafranowym z curry) porcja (180g) 35,00 zł

Rolada z indyka z szynką parmeńską                                                     
(z batatami i szparagami) porcja (170g) 29,00 zł

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

Kurczak faszerowany po polsku 1 szt. 1,8 – 2,0kg 78,00 zł

Policzki wołowe w sosie demi-glace porcja (200g) 26,00 zł

Kluseczki ziemniaczane Porcja (150g)   7,00 zł

Kluseczki szpinakowe Porcja (150g)   7,00 zł

Buraczki zasmażane Porcja (150g)   7,00 zł

Ciasta z hotelowej cukierni jedn. miary/waga cena zamówienie

Tort bezowy z kremem  kawowym
 10-12 porcji 150,00 zł

 15 porcji 180,00 zł

Tort bezowy  z kremem  mango
 10-12 porcji 150,00 zł

 15 porcji 180,00 zł

Tort bezowy z kremem  owoce leśne
 10-12 porcji 150,00 zł

15 porcji 180,00 zł

Tort bezowy z kremem adwokatowym
 10-12 porcji 150,00 zł

15 porcji 180,00 zł
Sernik z białą czekoladą i sosem malinowym 1 szt. 1,2 – 1,4kg 100,00 zł
Sernik z rodzynkami kg 43,00 zł

Snickers kg 36,00 zł

Makowiec na kruchym cieście kg 34,00 zł

Piernik staropolski z powidłami śliwkowymi kg 28,00 zł

Tradycyjny keks kg 29,00 zł

Ciasto 3 Bit kg 34,00 zł

Prosimy wybrać rodzaj zastawy:

□ jednorazowa

□ hotelowa porcelanowa ( kaucja 30 zł/półmisek)

□ własna – należy dostarczyć do 20.12.21

Prosimy  wypełnić formularz i złożyć w Restauracji Hotelu Chopin
lub wysłać na adres: przyjecia@hotelchopin.pl do dnia 20.12.2021

W przypadku pytań służymy pomocą pod numerem telefonu:
46 862 59 95   lub   662 735 766

Odbiór zamówień 23 - 24.12.2021   

(w dniu 24.12.2021 w godz. 9:00 - 13:00)
(prosimy o wpisanie daty i godziny odbioru na pierwszej stronie)


