OFERTA ŚWIĄTECZNA

Przyjaciele,
Wielkimi krokami zbliżają się Święta Bożego Narodzenia,
czas radości i wspólnego świętowania.
Zapraszamy Was do skorzystania z naszej Oferty Świątecznej.
Nasze propozycje z pewnością ułatwią przygotowanie
świątecznego przyjęcia.
ZUPY
Barszcz

7zł/ 300 ml, 9 zł /500ml

Zupa grzybowa z łazankami

11zł/300 ml 14zł/500ml

DANIA Z RYB

Łosoś pieczony z sosem piernikowo-miodowym

110g/23zł

Łosoś pieczony z żurawiną pod prażonymi płatkami migdałów

110g/21zł

Filet z dorsza w papilotach z kalafiorem, brokułem, porem, marchewką i cytryną

Śledź w śmietanie z jabłkami i cebulą
Ryba po grecku (dorsz)

110g/19zł

80g/9zł

80g/10zł

Ryba po japońsku (dorsz) z marynowaną papryką, cebulą i ogórkiem konserwowym

80g/14zł

PIEROGI/ PASZTECIKI/ USZKA

Pierogi z mięsem

1szt./2,4zł

Paszteciki z mięsem wieprzowym

1szł.

2,4zł

Uszka do barszczu z mięsem wołowo – wieprzowym

1szt./ 1,8zł

Paszteciki z kapustą i suszonymi grzybami

1szt./2,5zł

Pierogi z kapustą i grzybami

1szt./2,6zł

Uszka do barszczu z farszem grzybowym

1szt./ 1,8zł

DANIA GŁÓWNE

Polędwiczki wieprzowe w sosie borowikowym z rozmarynem

100g/ 21zł

Zraz wieprzowy z boczkiem, cebulą, ogórkiem kiszonym i sosem pieczarkowym 100g/ 15,5zł
Roladka z piersi kurczaka z brokułem, szynką szwarcwaldzką, cebulą i czosnkiem z sosem szpinakowym 110g/ 15,50zł
Eskalopki z kurczaka w winno – śmietanowym sosie z suszonymi pomidorami i cebulą 110g/ 16zł

Pasztet wieprzowy

ok.450g/45zł

Kaczka faszerowana kaszą, wątróbką drobiową, cebulą i pomarańczami

89zł / 1szt.

Gołąbki wegetariańskie z kozim serem, serem solankowym, twarogiem, ziemniakami, cebulą i koperkiem z sosem
śmietanowo – kurkowym 2szt/ 24zł
Łazanki z kapustą, suszonymi grzybami, żurawiną, czerwoną cebulą, goździkami i jałowcem

8zł/ 250g

SAŁATKI
Sałatka ziemniaczana z czerwoną cebulą, kiszonym ogórkiem,
jabłkiem, śledziem i sosem majonezowym 1kg/ 21zł
Sałatka jarzynowa z zielonym groszkiem, marchewką, ziemniakiem,
porem, kiszonym ogórkiem, jajkiem, selerem, pietruszką,
jabłkami i sosem majonezowo – musztardowym 1kg/ 23zł

TARTY WYTRAWNE

Tarta z kiszoną kapustą, cebulą, suszonymi grzybami i pieczarkami pod beszamelem 26cm/72zł
Tarta z dorszem, porem, marchewką, cebulą, brokułem i mozzarellą pod masą jajeczno-śmietanową 26cm/78zł
Tarta z marynowanym burakiem, cebulą, szpinakiem, czosnkiem i serem solankowym
pod masą jajeczno-śmietanową 26cm/73zł
DODATKI
Ćwikła z chrzanem 21zł/kg
Nasze domowe pieczywo z pestkami słonecznika 12zł/szt.

WYPIEKI

Ciasto marchewkowe

Tortownica 24mc/ 50zł

Sernik tradycyjny

Tortownica 24cm/ 80zł

Rolada makowa

45cm/ 80zł

Chleb z ziarnami słoneczniki, dyni i płatkami owsianymi 1szt./12zł

Zamówienia można składać telefonicznie
(tel. 507 925 850) lub
osobiście do 17 grudnia 2018r.
Odbiór dań 23 grudnia 2017 w godz.17:00-20:00.
Wesołych Świąt
życzy załoga Restauracji Nasza Toruńska

