
WIELKANOCNE 
POTRAWY NA WYNOS

Informacje i zamówienia:
tel. 52 325 25 73

e-mail: gastronomia@city-hotel.pl

www.city-hotel.pl

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ 
DO 26 MARCA 2018

ZAMÓWIENIE

IMIĘ I NAZWISKO:
ADRES:
TELEFON:
E-MAIL:
DATA ODBIORU: 
GODZINA ODBIORU:
PODPIS

 ZAKĄSKI  - 1 porcja / 80 g
---
 
Pieczony schab w majeranku 

 Pieczony schab nadziewany suszoną śliwką i morelami

Schab pieczony z grzybami 

 Schab w galarecie 

  Polędwiczka wieprzowa z jajkiem przepiórczym

 Rolada z indyka z bakaliami

Roladka z kurczaka ze szpinakiem 

 Tymbaliki z kurczaka

 Szynka ze szparagami z musem chrzanowym

 Rolada z łososia ze szpinakiem 

 Mozaika z łososia i sandacza

Pstrąg w galarecie z kaparami 

 Roladka z sandacza z musem łososiowym

Pasztet wielkanocny wegetariański 1 kg

Pasztet wielkanocny 1 kg

JAJKA W KILKU SMAKACH - 1 porcja / 1 jajko
------

Jajko z tuńczykiem i rucolą

 Jajko z pastą z twarożku z kiełkami

 Jajko z wędzonym łososiem 

 Jajko w szynce 

 ZUPY - 1 l
---
---

 Żurek wielkanocny z jajkiem przepiórczym

 Zupa chrzanowa

 Barszcz biały wielkanocny z białą kiełbasą 

---

DANIA GŁÓWNE - 200 g
--- 
----

Pierś kurczaka faszerowana ricottą i szpinakiem 

 Pierś indyka tymiankowo - cytrynowa 

 Zrazy z indyka 

 Indyk z bakaliami 

Rolada z gęsi z jabłkami

Zrazy wołowe 

Zrazy z karkówki 

 Pieczeń wieprzowa ze śliwkami (karkówka) 

Pieczeń wieprzowa z grzybami (karkówka)  

Pieczony schab z jajkiem przepiórczym 

 Szynka z sosem chrzanowym

   Sandacz z sosem limonkowym

Rolada z pstrąga ze szpinakiem z sosem cytrynowym

SOSY - 200 ml
--- ---

tatarski

 koperkowy

 chrzanowy

 czosnkowy

 żurawinowy

 ćwikła z chrzanem

  

7,00 zł

 7,00 zł

6,00 zł 

9,00 zł 

  7,00 zł 

8,00 zł 

4,00 zł 

 5,00 zł 

 7,00 zł 

 17,00 zł

11,00 zł 

 13,00 zł 

15,00 zł 

 22,00 zł 

37,00 zł

----

4,50 zł 

 3,50 zł 

 6,00 zł 

 4,00 zł

---

 
  
  

 

Potrawa Cena Liczba porcji Razem

Podsumowanie

18,00 zł 

 16,00 zł 

 24,00 zł

12,00 zł 

 14,00 zł 

 14,00 zł 

 15,00 zł 

 28,00 zł 

 20,00 zł 

13,00 zł 

12,00 zł 

 12,00 zł 

 10,00 zł 

 16,00 zł 

 36,00 zł 

25,00 zł

7,00 zł 

 8,50 zł 

 3,00 zł 

 15,00 zł 

 8,00 zł 

 4,00 zł


