
PRZEKĄSKI
Pasztet z gęsi z żurawiną (68 zł/kg)
Pasztet z dzika z grzybami (68 zł/kg)
Sałatka jarzynowa z zielonym groszkiem i fioletowym ziemniakiem (0,5 kg/22 zł)
Nóżki w galarecie z marchewką (300g/21 zł)
Mini quiche z leśnymi grzybami (2 szt./16 zł)
Mini quiche z łososiem i warzywami/ śr. 9cm (2 szt./16 zł)
Pieczony boczek w plastrach krojony (200 g/24 zł)
Śledź pod pierzynką z buraczkami, jajkiem, ziemniakiem i ogórkiem (100g/11 zł)
Śledź po kaszubsku (100 g/11 zł)
Śledź atlantycki z cebulą w oleju lnianym (100 g/11 zł)
Ryba po grecku (dorsz atlantycki) (120 g/13 zł)
Łosoś szkocki wędzony na ciepło w naszej wędzarni (0,5 kg/65 zł)
Karp panierowany w galarecie (300 g/23 zł) 
Kapusta wigilijna z grzybami (38 zł/kg)

DANIA PASTERYZOWANE w s ło iku
Bigos na mięsie z wędzoną śliwką (900 ml/47 zł)
Boeuf  Strogonow na wołowinie (900 ml/53 zł)
Ryba w occie z cebulą ( ryby mazurskie/ leszcz/lin/ karaś) (900 ml/51 zł)
Smalec z podgardla z jabłkiem, śliwką i cebulą (200 ml/22 zł)
Śledź z cebulką w zalewie octowej (200 ml/19 zł)
Kompot z suszu z goździkami i rokitnikiem (900 ml/20 zł)

ZUPY
Barszcz czerwony z uszkami/( litr+16 uszek z grzybami) (45 zł)
Krem z borowików z łazankami / litr (65 zł)
Żurek na domowym zakwasie z wędzonką, grzybami / litr (59 zł)

DANIA GŁÓWNE
Gęsie udko confi z sosem figowym i grzanym winem (porcja/31 zł)
Golonka (300 g/26 zł)
Sandacz z sosem z trawy cytrynowej i cytryny kiszonej (150 g/21 zł)
Karp marynowany, smażony (120 g/14 zł)

DANIA MĄCZNE
Pierogi z kapustą i grzybami (6 szt./21 zł)
Pierogi z dzika (6 szt./22 zł)
Krokiety z miesem, kapustą i grzybami (2 szt./16 zł)
Gnocchi buraczane z ricottą (8 szt./7 zł)
Kopytka (kg/28 zł)

DESERY
Keks z bakaliami i karmelizowaną pomarańczą (500 g/50 zł)
Tartaletki 3 rodzaje: kajmak/ czekolada/ budyń/ śr. 9 cm (3 szt./24 zł)
Makowiec (500 g/45 zł)
Sernik z białej i gorzkiej czekolady (500 g/50 zł)

DODATKI
Buraki pieczone w balsamico (200 g/9 zł)
Chutney z gruszki i derenia z chilli (200 ml/19 zł)

Z A M Ó W I E N I E  tel. 601225544 /509020991

SUMA:

Zamówienia przyjmujemy do 15 grudnia 2020  restauracja@wilanowska25.pl
Odbiór 23 grudnia 2020 w godz. 12:00-15:00  możliwość dostawy pod wskazany wcześniej adres

ilość należność

Dane kontaktowe Osoby Zamawiającej + Uwagi

ZADATEK 50% ZAMÓWIENIA


