Rosette Gastronomia & Catering
Zdzisław Żmiejewski
56-200 Góra
ul. Dworcowa 40
tel. 605 662 620
zzmiejewski@wp.pl
www.restauracja-gora.pl

Koniec starego roku a początek nowego to bardzo mistyczna chwila.
Życzymy Państwu spędzenia tego momentu z osobami,
które kochacie najbardziej, w miłym otoczeniu i mnóstwa pięknych wspomnień.
Składamy też tradycyjne życzenia świąteczne, spędzenia świąt w rodzinnym gronie,
smacznych potraw wigilijnych oraz pięknie ubranej choinki.

Oferta

Wigilijno –Świąteczna

Barszcz

5 zł porcja (450 ml-porcja)

Zupa grzybowa tradycyjna

8 zł/porcja 350g

Krem z borowików z grzankami

10 zł/porcja 350 g

Uszka z grzybami

16 zł/0,5 kg ( około 35 uszek)

Uszka z kapusta i pieczarkami

26,00 zł/1 kg

Pierogi z kapustą i grzybami

1,2 zł/ sztuka

Pierogi z kapustą i pieczarkami

1,00 zł./ 1 sztuka

Pierogi ruskie

1,00 zl / 1 sztuka

Gołąbki tradycyjne

14 zł/kg

Sos pomidorowy do gołąbków

14 zł/kg

24,00 zł/kg

Gołąbki z kasza gryczaną i grzybami- 18 zl/kg
Krokiety

2,5 zł- 1 sztuka

Kapusta z grzybami

16 zł/kg

Kutia

18 zł/kg

Ryba w sosie pomidorowo-warzywnym

6 zł/porcja- 28 zł/kg

Paszteciki drożdżowe ( nadzienie: kapusta +grzyby,) - 32 zł/kg
Paszteciki drożdżowe ( nadzienie: mięsne) - 32 zł/kg
Terrina z łososia norweskiego wędzonego i serka śmietankowego - 80 zł/kg
Sałatka śledziowa z bakaliami

28 zł/kg

Sałatka warzywna

25 zł/kg

Śledzie w pomidorach

27 zł/kg

Śledzie w śmietanie

25 zł/kg

Karp smażony w dzwonkach

8 zł/porcja/ ok. 150 g, 42 zł/kg

Łosoś panierowany smażony w sosie winno śmietanowym

12 z ł/porcja 150g -

Mintaj panierowany smażony

7 zł/porcja 150 g-

Pstrąg smażony – filet

12 zł/porcja/pół ryby-jedna strona

80 zł/kg

35 zł/kg

Łosoś w całości – cała patera z wędzonymi dodatkami 90 zł/kg/
Sandacz w całości – cała patera z wędzonymi dodatkami 100 zł/kg/
Karp w całości w galarecie

80 zł/sztuka – ok. 2 kg

Płat z łososia –wędzony

90zł/kg

Filet z sandacza –wędzony

100zł/kg

Pstrąg z głową-wędzony

45 zł/kg

Łosoś z warzywami i krewetkami i makaronem pene z sosem śmietanowym - 49 zł/kg
Rolada z łososia z musem z pstrąga i krewetkami - 80 zł/kg
Sos chrzanowy-

14 zł/kg

Dania Mięsne na Święta
Schab pieczony ze śliwką – 36 zł/kg
Schab pieczony z morelą - 36 zł/kg
Schab pieczony
- 35 zł/kg
Karkówka pieczona - 30 zł/kg
Rolada ze schabu ze szpinakiem, boczkiem i mięsem drobiowym – 38 zł/kg
Rolada ze schabu z mięsem wieprzowym i suszonymi śliwkami -38 zł/kg
Rolada z karkówki – mięso mielone, rodzynki, orzechy
-38 zł/kg
Pasztet drobiowo - boczkowy z rodzynkami - 30 zł/kg
Pasztet drobiowy z śliwką
- 30 zł/kg
Szynka pieczona w czosnku – 36 zł/kg
Pieczeń rzymska
- 28 zł/kg
Bigos z grzybami
- 18 zł/kg
Patera mięsna dekorowana-nasze wyroby z oferty-45 zł kg
Galarety dekorowane-indyk w maladze, kurczak, schab, szynka z szparagą-26 zł/kg
Patera rybna w galarecie dekorowana-rolada z łososia, pasztet z pstrąga, karp, sandacz, pstrag-48 zł/kg
Jak również wszystkie pozycje zawarte w bieżącym menu oraz propozycję gości. Realizujemy również
zamówienia gotowych zestawów bufetowych – patery, dechy, dekoracja potraw – gotowe kompozycje stołu
świątecznego..
Ostateczny termin przyjmowania zamówień to 15.12.2017 r.
Realizacja – odbiór 22 XII do godziny 17:00 23.XII.2017 r., do godziny 12.00. ;
24 XII 2017 –WIGILIA do godziny 11;00
Realizacja zamówienia poprzedzona jest 30% zaliczką. Odbiór produktów:
sklep firmowy przy ul. 11 Listopada,
Imię i nazwisko …………………………………………..
Telefon…………………………………………………….
Data odbioru………………………………………………

