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KIERMASZ
Świąteczny

Boże Narodzenie 2020
by Executive Chef Michał Kuduk
Potrawy wigilijne i świąteczne
na wynos
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MENU
IDEALNE
NA BOŻONARODZENIOWY STÓŁ
DOMOWE PASZTETY
pasztet owinięty wędzonką 40 zł / 500 g
pasztet z królika 50 zł / 500 g
pasztet świąteczny 35 zł / 500 g
Tradycyjny śledź w śmietanie 8 zł / 100 g
WIGILIJNE ZUPY
Barszcz czerwony 15 zł / 500 ml
intensywny i esencjonalny,
na domowym zakwasie buraczanym.

Zupa grzybowa z łazankami 20 zł / 500 ml
Aromatyczna zupa z suszonych grzybów.

Uszka z grzybami 1,3 zł / szt.
Krokiet wigilijny z grzybami i kapustą 5,5 zł / szt.
Dania główne
Karp panierowany (dzwonko / filet) 15 zł / 200 g
panierowany w mące, jajku i bułce tartej, smażony na złoty kolor.
Podgrzewać w naczyniu w piekarniku nagrzanym do 180 *C przez 10 minut.

Pierogi z kapustą i suszonymi borowikami 1,5 zł / szt.
Szynka wieprzowa pieczona w kminku (w sosie własnym) 50 zł / 500 g
delikatna i krucha do podania na ciepło jako pieczeń lub na zimno jako domowa wędlina.

Schab nadziewany śliwką (sos śliwkowy) 55 zł / 500 g
Soczysty, idealnie doprawiony do podania na ciepło oraz na zimno pokrojony w plastry.

Kaczka pieczona z jabłkami i majerankiem (surowa 1,6 kg) 85 zł / 1 szt.
Kaczka po polsku z jabłkami z chrupiącą skórką.
porcjowaną włożyć do naczynia, podlać odrobiną wody i piec w piekarniku rozgrzanym do 180*C przez 10 min
lub piec w całości w piekarniku rozgrzanym do 150*C przez 15 min.

Dodatki
Sałatka jarzynowa 15 zł / 500 g
czerwona kapusta z jabłkami i rodzynkami 10 zł / 200 g
kopytka 8 zł / 100 g
chałka (drożdżowa) wytrawna 10 zł / 1 szt. (ok. 300g)
Desery
Sernik świąteczny ze skórką pomarańczową 50 zł / 1 kg
Domowy Makowiec z bakaliami 45 zł / 1 kg
piernik z bakaliami i lukrem 40 zł / 1 kg
Dodatkowo
Zakwas na barszcz czerwony 10 zł / 900 g
zakwas domowej produkcji, to podstawa jeśli chcesz w pełni cieszyć się tradycyjnym smakiem barszczu.

Kompot wigilijny z suszonych owoców 15 zł / 1 l
Pierniczki bez lukru 1,2 zł / 1 szt.
najpopularniejsza słodycz, jaką przygotowujemy na Święta.

RESTAURACJA CAFE
ORANŻERIA
HOTEL**** KOSSAK
ZAPRASZA

zamówienia
W celu zamówienia dań na wynos
prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.
wymagana jest wcześniejsza opłata za kiermasz
płatności można dokonać osobiście (karta/gotówka),
przelewem tradycyjnym lub płatnością online.
poinformuj nas o chęci otrzymania faktury przed wystawieniem paragonu.
podane ceny są cenami brutto.
zamówienia przyjmujemy do 17 grudnia.
możliwość odbioru: 23 grudnia do godziny 20:00
lub 24 grudnia do godziny 12:00.

PRZY ZAMÓWIENIU KIERMASZU ZA MINIMUM 200 ZŁ
PACZKA PIERNICZKÓW (18 SZT.)
DEKOROWANYCH BIAŁYM LUKREM

W PREZENCIE!
CIEPŁYCH I SPOKOJNYCH
ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA
ŻYCZĄ PRACOWNICY OSTI-HOTELE
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