Skomponuj swój

świąteczny zestaw

PRZYSTAWKI ZIMNE
Śledź w sosie tatarskim

150g

6,90 zł

Śledź w oleju z cebulą, świeżym tymiankiem i aromatem
suszonych grzybów

150g

6,90 zł

Ryba (morszczuk) w sosie greckim

150g

12,90 zł

Pasztet domowy z suszonym podgrzybkiem

1 kg

49,00 zł

Pasztet wegański z soczewicy z warzywami

1 kg

35,00 zł

100g

8,90 zł

0,5l

8,00 zł

0,5kg

18,90 zł

0,5l

16,00 zł

Szynka wieprzowa pieczona z sos chrzanowy i jabłkiem
(plaster szynki sos wyłożony na górę)

ZUPA
Barszcz czerwony czysty z majerankiem
Uszka z kapustą i grzybami
Zupa krem z leśnych grzybów z tymiankiem

DANIA GORĄCE
Łazanki z grzybami

0,5kg

12,90 zł

Łazanki z makiem i bakaliami

0,5kg

10,90 zł

Pierogi z kapustą i grzybami

0,5kg

18,90 zł

Smażony karp (5 kawałków, każdy po 100g)

0,5kg

63,00 zł

Smażony pstrąg tęczowy filet (5 kawałków, każdy po 100g)

0,5kg

65,00 zł

Pieczona kaczka

1/2 sztuki (ok. 800g)

39,00 zł

Pieczona kaczka

1 sztuka, (ok. 1,6kg)

79,00 zł

250g

6,90 zł

250ml

6,90 zł

0,5kg

59,00 zł

Karmelizowane cząstki jabłka
Sos pieczeniowy z żurawiną
Policzki wołowe duszone w sosie winnym

DODATKI
Gotowane ziemniaki

0,5kg

6,90 zł

Mini kopytka z karmelizowaną cebulką

0,5kg

7,90 zł

Kapusta modra

0,5kg

7,90 zł

Kompot z suszu

1 litr

6,90 zł

SKOMPONUJ WŁASNY ZESTAW!
Zamówienia przyjmujemy do 18.12.2020

Zamówienia przyjmujemy
mailowo lub telefonicznie:
Szczecin / e.skibniewska@focushotels.pl / 669 970 302
Lublin / n.bogowska@focushotels.pl / 885 563 223
Łódź / p.kwiatkowska@focushotels.pl / 669 978 501
Gdańsk / a.gladykowski@focushotels.pl / 885 230 410
Chorzów / l.szczepanski@focushotels.pl / 669 978 519
Sopot / a.gladykowski@focushotels.pl / 885 230 410
Poznań / z.komorzycka@focushotels.pl / 885 561 632

Informacje cenowe dotyczące prezentowanych propozycji menu mają charakter orientacyjny i nie stanowią
oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia uzgodnionej umowy.
Szczegółowe warunki zamówienia ustalane są na podstawie indywidualnej umowy sprzedaży.

focushotels.pl

