HOTEL BARTAN
&

KUCHARIA
Stół Wigilijny
12 tradycyjnych potraw na Wigilię dla 2 osób
Stół Świąteczny
na 2 dni świętowania dla 2 osób

ilość
195,00 zł ......
329,00 zł ......

DANIA NA ZIMNO
Karp po żydowsku (porcja 80/40 g)*
Pstrąg w galarecie (porcja 80/40 g)*
Łosoś w galarecie (porcja 80/50 g)*
Łosoś w zalewie z rodzynkami
i migdałami (porcja 80/50 g)*
Dorsz po grecku (porcja 100/60 g)*
Pasztet świąteczny (porcja 100 g)
Schab w galarecie ze śliwką (porcja 70/40 g)*
Indyk z morelą w maladze (porcja 70/40 g)*
Tymbaliki rybne (1 szt.)
Tymbaliki drobiowe (1 szt.)
Rolada z kaczki (50 g)
Sałatka jarzynowa wg wagi (porcja 100 g)
Pierogi ruskie (na sztuki)**
Pierogi z kapustą i grzybami (na sztuki)**
Pierogi z mięsem (na sztuki)**
Pierogi z kaczką (na sztuki)**

ilość
10,00 zł ......
10,00 zł ......
14,00 zł ......

14,00 zł ......
10,00 zł ......
5,90 zł ......
7,90 zł ......
8,90 zł ......
6,90 zł ......
4,90 zł ......
7,00 zł ......
5,90 zł ......
3,00 zł ......
3,00 zł ......
3,00 zł ......
4,00 zł ......

*podana waga jest wagą głównego składnika np.ryby, mięsa, który z dodatkami tworzy całą porcję
**pierogi mrożone

WĘDZONKI Z WŁASNEJ WĘDZARNI*
Polędwiczka wieprzowa łososiowa (1 kg)
Schab wędzony (1 kg)
Karkówka-baleron (1 kg)
Pierś z kurczaka wędzona (1 kg)
Boczek wędzony-parzony (1 kg)

69,00 zł ......
59,00 zł ......
59,00 zł ......
49,00 zł ......
59,00 zł ......

*minimalna waga - 300 g, zamówienia do 15 grudnia 2021

ZAMÓWIENIA

www.kucharia.pl/catering-wigilijny-gdansk
58 323 99 06 / 602 651 157

kontakt@kucharia.pl

Zamów święta do domu!
Wigilijne dania na zamówienie!
DANIA NA CIEPŁO
Barszcz czerwony (400 ml)
Pasztecik drożdżowy z kapustą
i grzybami (1 szt.)
Zupa z grzybów suszonych gotowana
na jarzynach ze śmietaną (300 ml)
Gołąbki z kaszą i grzybami (porcja 150 g)
Groch z kapustą kiszoną doprawiony
majerankiem, kminkiem z cebulką
smażoną na oliwie (500 g)
Filet z karpia duszony z warzywami
w śmietanie (160/80 g)
Dorsz smażony z grzybami
w śmietanie (160/80 g)
Łosoś w towarzystwie leśnych grzybów
w śmietanie (160/100 g)
Gęś pieczona z jabłkami
i rodzynkami wg wagi (1 kg)*
Kaczka pieczona po żuławsku
z jabłkami wg wagi (1 kg)*

ilość
5,90 zł…..…
5,90 zł…..…
15,00 zł…..…
8,00 zł…..…

20,00 zł…..…
18,00 zł…..…
20,00 zł…..…
25,00 zł…..…
99,00 zł…..…
89,00 zł…..…

*minimalna waga kaczki - powyżej 1,2 kg; gęsi powyżej 1,6 kg

Imię i nazwisko zamawiającego:
Telefon kontaktowy:
Preferowany termin odbioru:
Odbiór osobisty / Adres dostawy:

Do powyższych cen doliczamy 3 zł za półmisek jednorazowy.
Złożone zamówienie nie ulega modyfikacji.
Zamówienia przyjmujemy do dnia 17 grudnia 2021 do godz. 16:00.
Odbiór 23.12 (16:00-20:00) lub 24.12 (9:00-12:00)
w Restauracji Kucharia 2, Gdańsk, ul. Białoszewskiego 6 (os. Garnizon)
lub w Hotelu Bartan, Gdańsk Sobieszewo, ul. Turystyczna 9A.
Dostawa pod wskazany adres za opłatą 35 zł
(do 15 km, zamówienie min. 300 zł). Data i godzina odbioru lub dostawy
zostanie potwierdzona przez naszego pracownika.

Stół Wigilijny - 12 tradycyjnych
potraw na Wigilię dla 2 osób

Barszcz czerwony 400 ml (2 porcje)
Pasztecik drożdżowy z kapustą i grzybami (2 szt.)
Pierogi z kapustą z grzybami (10 szt., gotowane)
Gołąbki z kaszą i grzybami 150 g (2 szt.)
Dorsz po grecku 100/60 g (2 porcje)
Łosoś w zalewie
z rodzynkami i migdałami 80/50 g (2 porcje)
Łosoś w galarecie 80/50 g (2 porcje)
Pstrąg w galarecie 80/40 g (2 porcje)
Tymbaliki rybne (2 szt.)
Sałatka jarzynowa (200 g)
Rogaliki z migdałami i makiem (2 szt.)
Sernik świąteczny (200 g)

195,00 zł

Stół Świąteczny - na 2 dni
świętowania dla 2 osób
Dania na zimno
Łosoś w galarecie 80/50 g (4 porcje)
Wędzonki: schab, karkówka, polędwiczka wieprzowa (250 g)
Pasztet świąteczny (200 g)
Tymbaliki drobiowe (2 szt.)
Indyk z morelą w maladze 70/40 g (2 porcje)
Dania na ciepło
Zupa z grzybów suszonych gotowana na jarzynach z domową
zacierką i śmietaną 300 ml (2 porcje)
Kaczka 1/2 pieczona z jabłkami, żurawiną i majerankiem
Zrazy wieprzowe zawijane po gdańsku 120 g (2 szt.)
Gołąbki z kaszą i grzybami 150 g (2 szt.)
Pierogi ruskie z polską okrasą (10 szt., gotowane)
Buraczki gotowane (300 g)
Sos żurawinowo-gruszkowy (200 g)
Deser
Szarlotka z cynamonem (200 g)

329,00 zł

