WIELKANOCNE MENU NA WYNOS

Na Państwa zamówienia czekamy do 11 kwietnia 2022 r.
Realizacja zamówień w dniach 15-17 kwietnia 2022 r.
Wymagana jest przedpłata w wysokości 100% wartości zamówienia.
Wszystkie ceny podane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.
ZAMÓWIENIA I INFORMACJE:
Cafebristol@luxurycollection.com
T +48 22 55 11 828

PRZYSTAWKI

PLN
(1 porcja)

Jajka nadziewane musem z szynki wędzonej i borowikami (2 połówki)

10

Jajka faszerowane z musem truflowym (2 połówki)

12

Jajka nadziewane pstrągiem wędzonym i korniszonami (2 połówki)

15

Jajka nadziewane krewetką i awokado (2 połówki)

15

Krucha babeczka z tatarem z łososia i kremowym serkiem (1 szt)

25

Krucha babeczka z hummusem z groszku, szparagami i pieczonymi pomidorami (1 szt)

20

Holenderskie śledzie matjasy w sosie tatarskim z korniszonami i borowikami (200g)

25

Holenderskie śledzie matjasy z wiejską śmietaną,
jabłkiem i marynowaną cebulką cukrową (200g)

25

Galantyna z kurczaka z owocami, konfitura z gorzkiej pomarańczy
z angielską musztardą (150g)

33

Rolada z kaczki z pistacjami, gruszka z kardamonem (150g)

35

Wiejski pasztet wieprzowy z grzybami, sos tatarski z korniszonami i borowikami (650g)

43

Pasztet warzywny, chutney z papryki (100g)

43

ZUPY
Barszcz biały, pieczona kiełbasa, jajko

(200ml)

Rosół z kaczki, sakiewki z serem pleśniowym i gruszką (200ml)

25
25

DANIA GŁÓWNE
Zraz z polędwiczki wieprzowej z borowikami, sos tymiankowy (350g)

35

Wolno pieczone gęsie udo, sos Porto

43

(150g)

Filet z troci fiordowej zapieczona z cukinią, sos Chardonnay (200g)

35

Ziemniaki zapiekane z kruszonką truflową

12

(150g)

Warzywa pieczone z dressingiem ziołowym (150g)

10

DESERY
Tort ajerkoniak (8-10 osób)

130

Pascha z bakaliami (8-10 osób)

130

Sernik z wiśniami i kajmakiem (8-10 osób)

130

Babka drożdżowa z rodzynkami i kandyzowaną skórką pomarańczową (8-10 osób)

75

Babka piaskowa w czekoladzie z kandyzowanymi owocami (8-10 osób)

75

Mazurek daktylowo-czekoladowy (500g)

65

Mazurek różano-cytrusowy (500g)

65

Mazurek orzechowo-kajmakowy (500g)

65

