Karta pysznych dań
wigilijnych i świątecznych
Dworku Panderosa
_____________________________
catering

Szanowni Państwo,
W nawiązaniu do nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia, skomponowaliśmy
specjalne menu składające się z tradycyjnych polskich potraw wigilijnych
oraz specjalnie przygotowanych dań świątecznych.
Mamy nadzieję, że potrawy przygotowane z najwyższą dbałością o walory
smakowe, podkreślą wyjątkową atmosferę wigilijnych
spotkań rodzinnych i firmowych.

Wigilijne przekąski na ciepło
Pierożki z kapustą i grzybami/6szt./os.
10,00
Krokiety z grzybami i kapustą/1szt./os.
7,00
Kulebiak faszerowany kapustą i grzybami /1szt.(8porcji)

48,00

Wigilijne przekąski na zimno
Tymbaliki rybne z warzywami /szt/
6,00
Ryba w sosie słodko kwaśnym/100 g 7,00
Roladki z tortilli z tuńczykiem i pomidorami/50 g
Filety z karpia w galarecie /100 g 8,00
Karp po żydowsku ze śliwką/100 g 8,00
Pstrąg faszerowany pistacjami/100 g 8,00

6,00

Warjacje śledziowe 50g/os.
Wigilijny w oleju lnianym
6,00
Po podlasku w czerwonym sosie z ogórkami
Po myśliwsku 6,00

6,00

Wigilijne i świąteczne sałaty 150 g/os.
Sałatka śledziowa z ogórkiem i jabłkiem
7,00
Świąteczna śródziemnomorska sałatka z brokułami 6,00
Sałatka piniowa przygotowana na sałacie lodowej w towarzystwie pomidorków
8,00
koktajlowych z grillowanym kurczakiem

Świąteczne przekąski na zimno 80 g/os.
Polędwiczki wieprzowe faszerowane
8,00
Karczek z grzybami leśnymi
7,00
Pasztet z kaczki z chutney z jabłek i żurawiny
Roladki z papryki z farszem serowo-szynkowym
6,00
Kurczak faszerowany

7,00
6,00

Misa pysznej zupy wigilijnej 300 ml/os.
Barszcz wigilijny z uszkami
10,00
10,00
Zupa z kurczakiem na ostro
Klarowana zupa borowikowa z kładzionymi kluseczkami

10,00

Wigilijne dania na gorąco
Kapusta wigilijna z grzybami 300 g 12,00
Karp zapiekany z borowikami 200 g
25,00
Łosoś podany na duszonych porach i kwaśniej smietanie 200 g
38,00
Dorsz w sosie francuskim 200 g

35,00

Dodatki do potraw wigilijnych 150 g/os.
Sałatka z fasolki szparagowej i cebuli
5,00
Sałaty z warzywami sezonowymi w sosie winegret
Marchewka z cebulką zasmażana 5,00
Ziemniaki opiekane
4,00
Puree marchewkowo-ziemniaczane 5,00

5,00

Świąteczne pieczenie z mięsiwa na gorąco 150 g
Kaczka w sosie tymiankowym 40,00
Karkówka w sosie z grzybów suszonych 28,00
Roladki ze schabu z niespodzianką
25,00
Polędwiczka w sosie jałowcowym lub tymainkowym

27,00

Stół z łakociami świątecznymi
Kutia 9,00
Keks wigilijny 50,00
Makowiec 60,00
Piernik z bakaliami
70,00

.................................................................................................................................
Oferta dla firm oraz indywidualne zamówienia. Minimalna wartość zamówienia
to 8 porcji/osób. Przy cateringu zewnętrznym bez obsługi – 10 % dla stałych klientów.

.

Dworek Panderosa – święta ze smakiem
www.panderosa.pl

