Zapraszamy do składania zamówień. Tradycyjne dania świąteczne w nowatorskim wydaniu
sprawią że zbliżające się Święta będą okazją nie tylko do celebrowania potraw w magicznie
świątecznym nastroju ale również pozwolą Państwu w pełni cieszyć się atmosferą Bożego
Narodzenia…..

CATERING ŚWIĄTECZNY 2020 r
Zupy
Barszcz czerwony z uszkami (4 szt) lub pasztecikiem

14 zł/ 0,9 l

Zupa z grzybów leśnych z lanymi kluskami

36 zł/ 0,9 l

Krem borowikowy z chipsem z pietruszki

36 zł/ 0,9 l

Dania serwowane na ciepło
Karp smażony tradycyjnie

45 zł /kg

Kapusta z grzybami

35 zł/ kg

Pierogi z dziczyzny

3,80 zł/szt

Pierogi z kapustą i grzybami

3,40 zł/szt

Pierogi ze szpinakiem

3,40 zł/szt

Przystawki
Śledź marynowany w Żubrówce min 0,5 kg

38 zł/kg

Śledź w sosie tatarskim min 0,5 kg

36 zł/kg

Bożonarodzeniowy śledzik w śmietanie

36 zł/kg

Tradycyjna ryba po grecku

38 zł/kg

Karp w galarecie od 0,5 kg

76 zł/kg

Szczupak faszerowany dekorowany ok 1,5 kg

140 zł/szt

Pstrąg faszerowany z borowikami

45 zł/szt

Pasztet domowy z orzechami i żurawiną do wyboru (drobiowy z pistacjami 46 zł/ kg, wieprzowy 52
zł/kg, z dziczyzny 56 zł/kg
Pasztet drobiowy z musem chrzanowym (min 0,5 kg)

45zł/kg

Rolada z indyka z bakaliami

50 zł/kg

Rolada z kaczki

50 zł/kg

Rolada z karkówki z suszonymi pomidorami

40 zł/kg

Kaczka faszerowana w całości ok 2,5 kg

140 zł/szt

Schab wędzony min 0,5 kg

42 zł/ kg

Boczek wędzony min 0,5 kg

37 zł/kg

Kiełbasa wędzona z dziczyzny

55 zł/kg

Na słodko
Sernik z brzoskwiniami ok. 1,5 kg

80zł/szt

Strudel makowy ok 1 kg

44 zł/szt

Keks

60zł/kg

Blok czekoladowy

70 zł/kg

Świąteczna kutia

50 zł/kg

Tarta owocowa ok 1,5 kg

70 zł/szt

Beza Pawłowa

130 zł/szt

Ciasto czekoladowe z konfiturą

45 zł /kg

Kompot z suszu

10 zł/litr

Zamówienia przyjmujemy do 19 grudnia 2020r
Odbiór 24.12.2020 do godziny 12.00
Zamówienia przyjmujemy pod nr tel. 727 484 653 lub marketing@aristohotel.pl

