CATERING ŚWIĄTECZNY
Świąteczne Zupy
Barszcz czerwony
Zupa z grzybów leśnych z lanymi kluskami (min 5 porcji)
Krem borowikowy (min 5 porcji)
Uszka z grzybami
Krokiet z kapustą i grzybami

14 zł / 1 l
10 zł / 260 ml
10 zł / 260 ml
1,50 zł / szt
5,00 zł / szt

Dania serwowane na ciepło
Kapusta z grzybami
Pierogi z dziczyzną
Pierogi z kapustą i grzybami
Pierogi ze szpinakiem

35 zł / kg
3,40 zł / szt
2,80 zł / szt
2,60 zł /szt

Przystawki
Śledź marynowany w Żubrówce (min 0,5 kg)
Śledź w sosie tatarskim (min 0,5 kg)
Bożonarodzeniowy śledzik w śmietanie (min 0,5 kg)
Ryba w pomidorach z oliwkami (min 0,5 kg)
Wigilijny karp w galarecie (filet)
Pasztet z białych ryb ze szpinakiem (min 0,5 kg)
Szczupak faszerowany dekorowany
Pstrąg faszerowany z borowikami
Pasztet drobiowy z pistacjami (min 0,5 kg)
Pasztet wieprzowy (min 0,5 kg)
Pasztet z dziczyzny (min 0,5 kg)
Rolada z cielęciny z grzybami (min 0,5 kg)
Rolada z indyka z bakaliami (min 0,5 kg)
Rolada z kaczki (min 0,5 kg)
Rolada z karkówki z suszonymi pomidorami (min 0,5 kg)
Kaczka faszerowana w całości ok 2 kg
Sałatka jarzynowa (min 0,5 kg)

38 zł / kg
36 zł /kg
36 zł/ kg
34 zł / kg
44 zł / szt
40 zł / kg
130 zł /szt
45 zł / szt
46 zł / kg
46 zł / kg
58 zł / kg
88 zł / kg
40 zł / kg
60 zł / kg
35 zł / kg
90 zł / szt
28 zł / kg

Na słodko
Świąteczna kutia z bakaliami (min 0,5 kg)
Tort bezowy z owocami
Orzechowy tort bezowy

35 zł / kg
65 zł / kg
65 zł / kg

Zamówienia przyjmujemy do 19 grudnia 2018 (środa) pod numerem telefonu 663 821 234,
lub na adres: marketing@aristohotel.pl .
Odbiór świątecznych potraw dnia 24 grudnia w godzinach 9:00-13:00 w restauracji SAVOY.
Dania wydajemy na zimno w naczyniach jednorazowych.

ZAPRASZAMY SERDECZNIE !!!

