
Catering 

Restauracja Weranda 

Boże Narodzenie 
PRZEKĄSKI ZIMNE cena  
Łosoś w galarecie z warzywami i kaparami 80 g/porcja 16 zł  
Łosoś Gravlax z kawiorem I blinami 100g/porcja 23 zł   
Śledź z jabłkiem , cebulą oraz jogurtem 150g/porcja 23 zł  
Sałatka buraczana ze śledziem i warzywami 150g/porcja 17 zł  
Ryba po grecku z sandacza 200g/porcja 24 zł  
Sałatka z tuńczykiem i jajkiem na sałacie rzymskiej  200g/porcja 21 zł  
Tatar z tuńczyka z domowym majonezem z wasabi 120g/porcja 25 zł  
Tatar z wołu 100g/porcja 25 zł  
Pasztet sztrasburski (Foie Gras)z musem z malin oraz panna cottą z ananasa 100g/porcja 29 zł  
Pasztet z kaczki ze śliwkami 100g/porcja 19 zł  
Szynka według ruskich 90g/porcja 13 zł  
ZUPY   
Krem z borowików z truflą 250ml/porcja 21 zł  
Zupa rybna pikantna z łososiem, sandaczem i imbirem 250 ml/porcja 15 zł  
Barszcz 250ml/porcja 11 zł  
Pasztecik mięsny w cieście francuskim (1 sztuka) 7 zł  
DANIA   
Kaczka pieczona w całości faszerowana warzywami i suszonymi owocami  (3-4 osób) 81 zł  
Pierogi z kaczką, owocami i sosem demi glace/3 szt. Na porcję (około 100g.pierogów) 23 zł  
Pierogi z kapustą i grzybami (około 100g.pierogów) 17 zł  
Kulebiak z kapustą I grzybami i sos grzybowy 150g/porcja 17 zł  
Filet z sandacza, 160g/porcja 21 zł  
Filet z karpia soute, 160g/porcja 19 zł  
DODATKI   
Ziemniaki pieczone z rozmarynem 100g/porcja 7 zł  
Kluski francuskie 100g/porcja 9 zł  
Modra kapusta 200g/porcja 11 zł  
Sos piernikowy – na ciepło 200g/porcja 7 zł  
Sos borowikowy – na ciepło 200g/porcja 16 zł  
Sos tatarski – na zimno 200g/porcja 7 zł  
NA SŁODKO   
Sernik z bakaliami - blacha okrągła  ok 2kg 130 zł  
Jabłecznik z kruszonka i cukrem pudrem – blacha ok 2kg 130 zł  
Makowiec z migdałami i lukrem 30cm  100 zł  
Pierniki domowe pakowane po 6 szt. 9 zł  
Sos waniliowy 200g/porcja 9 zł  
Konfitura z wiśni 200g/porcja 7 zł  

 


