Propozycje świąteczne 2015
Świąteczne SMAKOWIDŁA z dostawą do domu i biura
Propozycje na spotkania firmowe
To tylko propozycje, postaramy się zrobić dla Paostwa wyjątkowe SMAKOWIDŁA, do zapamiętania.
MENU WIELKOPOSTNE
Propozycja pierwsza

Propozycja druga

Jaja faszerowane na wiosennej sałacie
Śledzie w trzech smakach
Smartinki od święta dla jaroszy
Sałatki w formie verrinek
Mazurek, ciasto drożdżowe, serniczki na zimno

Żur postny na grzybach z jajkiem zielononóżki
Śledzie pocztowe w kolorowym cieście

Cena 30 zł./osoba

Na ciepło
Na zimno

Wiosenna kompozycja z jaj, warzyw i owoców morza
Śledzie w pięciu smakach
Smartinki od święta dla jaroszy
Sałatki w formie verrinek

Na słodko

Wiosenna lemoniada na prawdziwym miodzie
Mazurek, baby drożdżowe, serniczki na zimno

Cena 40 zł./osoba
MENU ŚWIĄTECZNE NIE TYLKO DLA JAROSZY
Propozycja pierwsza
Jaja faszerowane na wiosennej sałacie
Śledzie w trzech smakach
Smartinki od święta nie tylko dla jaroszy
Kompozycja ze swojskich mięs, wędlin i marynat
Nóżki, indyk w maladze, schab po warszawsku
Sałatki w formie verrinek
Mazurki, ciasto drożdżowe, serniczki na zimno

Cena 40 zł./osoba

Propozycja druga
Na ciepło
Żur na bogato
Mazowiecka smażonka z wędlin i mięs

Na zimno

Kompozycja z mięs, jaj, warzyw i owoców morza
Śledzie w trzech smakach
Smartinki od święta nie tylko dla jaroszy
Nóżki, indyk w maladze i schab po warszawsku
Sałatki w formie verrinek

Na słodko

Mazurki, baby drożdżowe, serniczki na zimno

Cena 55 zł./osoba

Świąteczna karta
PRZEKĄSKI I ZIMNE MIĘSA
Wybór smartinek świątecznych
Wybór verrines świątecznych
Śledź w oleju lnianym 250 ml (słoik)
Śledź w oleju rzepakowym 250 ml (słoik)
Śledź korzenny na czerwono 250 ml (słoik)
Śledź pod szubą porc.150 g
Śledź na biało w śmietanie porc.150 g
Pomorski zylc ze śledzi porc. 80 ml
Łosoś marynowany w jaśminowej herbacie i koprze
Boczek faszerowany z pieca
Baleron na szaro
Szynka z pieca w kminku
Karkówka z pieca z czosnkiem
Schab pieczony z morelami i pistacją
Pasztet ziemiański z różnych mięs z borowikami
Pasztet z kaczki zagrodowej
Pasztet nie pieczony z wątróbki drobiowej, boczku i grzybów
Keks mięsny z bakaliami
Indyk w maladze z owocami porc.150 g
Tymbaliki z kaczki porc.150 g

3 zł./szt.
4 zł./szt.
10 zł.
10 zł.
10 zł.
9 zł.
7 zł.
3 zł.
65 zł./kg
42 zł./kg
42 zł./kg
42 zł./kg
38 zł./kg
46 zł./kg
35 zł./kg
40 zł./kg
30 zł./kg
32 zł./kg
12 zł.
9 zł.
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Nóżki cielęce w galarecie 150 g
Nóżki wieprzowe w galarecie porc.150 g
Ozór wołowy w galarecie porc.150 g
Schab po warszawsku z jajkiem i chrzanem porc.150 g
SAŁATKI
Sałatka z owocami morza
Sałatka z surimi, ziemniakami i groszkiem
Sałatka z makaronu farfale z salami, suszonymi pomidorami i oliwkami
Sałatka z makaronu pene z szynką, zielonym ogórkiem i czosnkiem
Sałatka Olivier z jarzyn, mięs i krewetek w majonezie
Świąteczna sałatka jarzynowa
SOSY I DODATKI
Sos polski z chrzanem i jajkiem 250 g
Sos tatarski z marynowanymi rydzami, kaparami i korniszonami 250 g
Korzenny sos śliwkowy 250 g
Sos a’la Cumberland z dereni z świeżym chrzanem 250 g
Winegret z aromatem czarnego bzu, morwy lub rajskiego jabłka
Ćwikła staropolska 250 g
Rydze marynowane (proszę pytać o cenę)
Domowe przetwory z Porajówki (proszę pytać o cenę)
ZUPY
Pikantna i aksamitna zupa gulaszowa w węgierskim stylu
Żurek po zbóju z białą kiełbasą
Ox Tail wykwintna zupa ogonowa
Solanka z kresów wschodnich
DANIA GŁÓWNE
Białe ryby zapiekane w beszamelu z warzywami, szpinakiem i migdałami
Bigos prawdziwy z wielu mięs długo warzony
Kurczę z pieca z farszem z bakaliami
Kurczę z pieca z farszem polskim
Kaczka pieczona z farszem mięsnym z egzotyczną nutą
Indyk pieczony z farszem z bakaliami
Pieczeń wieprzowa z sosem myśliwskim z papryką, pieczarkami i boczkiem
Pieczeń wieprzowa a’la dzik z jałowcem i suszonymi grzybami
Ozory wołowe w szarym sosie 150 g
PIEROGI
Pierogi ze szlachetną rybą, jajkiem i orzechami z aromatem chrzanu
Pielmienie z wołowiną i czosnkiem
Pierogi z kaczką
Pierogi z fetą i szpinakiem
Pierogi ruskie z wędzonym boczkiem
Pierogi z farszem bolońskim
SŁODKIE
Wybór słodkich verrines
Rogaliczki z różą
Ciasto drożdżowe na wiejskich jajach
Zawijaniec drożdżowy z bakaliami i domowymi konfiturami
Ciasto cynamonowe z jabłkami
Deserek serowo makowy z bakaliami i naszymi konfiturami

10 zł.
8 zł.
10 zł.
10 zł.
45 zł./kg
35 zł./kg
35 zł./kg
35 zł./kg
35 zł./kg
28 zł./kg
10 zł.
10 zł.
10 zł.
15 zł.
12 zł.
8 zł.
???
???
30 zł./1l
20 zł./0,9 l
24 zł./0,9 l
24 zł./0,9 l
45 zł./kg
33 zł./kg
45 zł./szt.
45 zł./szt.
35 zł./kg
30 zł./kg
44 zł./kg
44 zł./kg
12 zł.
2,5 zł./szt.
1,5 zł./szt.
2 zł./szt.
1,5 zł./szt.
1,5 zł./szt.
1,5 zł./szt.
4 zł./szt.
39 zł./kg
35 zł./kg
45 zł./kg
29 zł./kg
4 zł./szt.

CHĘTNIE SPEŁNIMY WSZELKIE INDYWIDUALNE ŻYCZENIA

Uruchomiliśmy nową stronę internetową poświęconą naszym aktywnością nad rzeką Wkrą.
Zapraszamy: www.chatanadwkra.smakowidla.pl
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