Zamówienie dań i potraw
Sylwestrowo-noworocznych 2021

Sałatki | porcja 250 gram

ZAMAWIAJĄCY

Imię i Nazwisko: ____________________________________________________

Adres e-mail: _______________________________________________________
Godzina odbioru: ______________________
Cena Ilość

Flaki wieprzowe 1 litr

35 zł

Pikantna gulaszowa z wołowiną 1 litr

35 zł

Krem chrzanowy 1 litr

25 zł

Barszcz czerwony 1 litr

15 zł

Kołduny z baraniny 1 szt.

1,5 zł

Do podania na zimno
Galart wieprzowy 80 gram

7 zł

Krewetka w tempurze, salsa, mango 1 szt.

6 zł

Łosoś pieczony z dipem cytrynowym na bazie kaparów
i anchois 60 gram
Polędwiczka wieprzowa sous-vide 50 gram
Roladka z kurczaka ze szpinakiem, suszonymi pomidorami
i fetą 50 gram
Schab pieczony, przekładany masłem ziołowym 60 gram
Selekcja dojrzewających serów i wędlin europejskich 400 gram

Cezar z grillowanym kurczakiem, pomidorkami i grzankami

23 zł

Tradycyjna jarzynowa

15 zł

Z pieczonym burakiem, serem feta, orzechami

23 zł

Z polędwiczka wieprzową, serem Emilgrana i pomidorkami

23 zł

Wartość

Bigos staropolski z dziczyzną i grzybami 1 kilogram

25 zł

Boeuf Strogonow 200 gram

21 zł

Golonka pieczona w warzywach podana z kapustą 1 szt.

18 zł

Żebro wieprzowe glazurowane 200 gram

15 zł

Roladka drobiowa z ziołowym masłem 160 gram

12 zł

Sajgonki mix: z wołowiną, z kurczakiem, warzywne 10 szt.

45 zł

5 zł

Beza z kremem cytrynowym i prażonymi migdałami
pomarańczy i whisky
Mus na bazie mascarpone z duszonymi śliwkami
i kardamonem
Panna cotta kokosowa z marakują

7 zł
7 zł
7 zł
Razem:

Wyrażam zgodę na utrwalanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Hotel & Restaurację
Antonińska w Lesznie w zakresie niezbędnym wyłącznie do realizacji niniejszego zamówienia.

6 zł
50 zł

_____________________________________________
Podpis osoby zamawiającej

6 zł

Tortille-mini, z pieczonym kurczakiem i warzywami 1 szt.

6 zł

Wędzony łosoś, cukinia, groszek śnieżny 60 gram

8 zł

Numer zamówienia

Chleb naszego wypieku z otrębami i czarnuszką 600 gram

12 zł

Odebrano o godzinie

Chleb naszego wypieku z sepią 600 gram

15 zł

Podpis osoby odbierającej
Telefon: 515 036 435; e-mail: recepcja@antoninska.com.pl

7 zł

Mus czekoladowy z kruszonymi orzechami, aromatem

Terina z indyka z piklami 80 gram

Hotel & Restauracja Antonińska

Wartość

Słodkości | mini-deserki 40 gram każdy; minimum 5 porcji z wybranej pozycji

8 zł
7 zł

Ilość

Do podania na ciepło

Numer telefonu zamawiającego: _______________________________________

Zupy i dodatki

Cena

Zamówienie dań i potraw
Na Święta Bożego Narodzenia 2021

Cena

ZAMAWIAJĄCY

Imię i Nazwisko: ____________________________________________________
Numer telefonu zamawiającego: _______________________________________
Adres e-mail: _______________________________________________________

Dorsz w sosie kurkowym 1 porcja ~150 gram

Cena
Barszcz czysty 1 litr

15 zł

Grzybowa z kluseczkami 1 litr

35 zł

Gulaszowa 1 litr

28 zł

Krem borowikowy 1 litr

38 zł

Żurek na domowym zakwasie 1 litr

24 zł

Karp w galarecie 1 porcja ~80 gram

9 zł

Pasztet pieczony z prawdziwkami 1 szt. ~700 gram

60 zł

Pasztet z warzyw i soczewicy 1 szt. ~600 gram

50 zł

Ilość

Wartość

130 zł

8 zł

Karp smażony 1 porcja ~150 gram

14 zł

Krokiet z pieczarkami 1 szt.

8 zł

Łosoś w ziołach 1 porcja ~150 gram

Godzina odbioru: ______________________

Wartość

14 zł

Kaczka pieczona w całości, pyzy, modra kapusta ~4÷6 porcji
Kapusta z grzybami 100 gram

Ilość

19 zł

Pasztecik drożdżowy z grzybami 1 szt.

6 zł

Pieczeń z karkówki w sosie borowikowym 1 kilogram

40 zł

Pierogi z kapustą i grzybami 1 szt.

4 zł

Pierogi ruskie 1 szt.

4 zł

Pstrąg w całości 250 gram

28 zł

Uszka z farszem grzybowym 1 szt.

1,5 zł

Makowiec z kruszonką Ø24 cm

80 zł

Makowiec z kruszonką Ø20 cm

60 zł

Pierniki lukrowane dekorowane 100 gram

7 zł

Sernik z kajmakiem Ø24 cm

90 zł

Sernik z kajmakiem Ø20 cm

60 zł

Roladka drobiowa z fetą i pesto 1 porcja ~60 gram

5 zł

Sałatka jarzynowa 100 gram

6 zł

Sałatka śledziowa z ziemniakami, jajkami, porem 100 gram

7 zł

Schab w ziołach z musem chrzanowym 1 porcja ~70 gram

6 zł

Wyrażam zgodę na utrwalanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Hotel & Restaurację

19 zł

Antonińska w Lesznie w zakresie niezbędnym wyłącznie do realizacji niniejszego zamówienia.

Śledź opiekany w zalewie octowej 1 słoik ~400 gram
Śledź w oleju z orzechami i żurawiną 1 porcja ~100 gram

9 zł

Śledź w oleju z cebulką 1 porcja ~100 gram

8 zł

Tymbalik drobiowy 1 porcja ~80 gram

6 zł

Kompot wigilijny 1 litr

22 zł

Chleb własnego wypieku z ziarnami 600 gram

12 zł

Chleb własnego wypieku z sepią 600 gram

15 zł

Sos tatarski 200 gram

12 zł

Hotel & Restauracja Antonińska
Telefon: 515 036 435; e-mail: recepcja@antoninska.com.pl

Razem:

_____________________________________________
Podpis osoby zamawiającej

Numer zamówienia
Odebrano o godzinie
Podpis osoby odbierającej

