
 

 

     Catering Wigilijny 

       12 potraw na Wieczór Wigilijny dla 4 osób 

-Barszcz z pasztecikiem                                                 0,9 litra 

-Łosoś w sosie cytrynowym             4 porcje 

-Karp po staropolsku (filet)     4 porcje 

-Kapusta z grzybami      4 porcje 

-Pierogi z kapustą i grzybami leśnymi    8 sztuk 

-Pierogi z łososiem i szpinakiem     8 sztuk 

-Pierogi ruskie       8 sztuk 

-Mintaj w sosie greckim                       4 porcje 

-Pstrąg w galarecie              4 porcje 

-Sałatka jarzynowa      4 porcje 

-Makiełki z bakaliami      4 porcje 

Kompot z suszu       1 litr 

                                 Cena:      dla 4 osób –   580,oo pln 

     dla 8 osób – 1060,oo pln 

     dla 10 osób – 1300,oo pln 

Zamówienia telefoniczne do 17 grudnia 2022 –  

tel. 601 72 58 46 lub 

Email: restauracja@rozany-dworek.pl  

Odbiór 23.12.2022 w godz. 15:00 – 19:00  
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              Catering  Świąteczny  

 
Barszcz czerwony wigilijny      30,00 pln   0,9 litra 
Zupa grzybowa z łazankami     42,oo pln    0.9 litra 
Filet z łososia w sosie cytrynowym     30,oo pln    150 gr 
Filet z pstrąga w sosie koperkowym    25,oo pln    150 gr 
Filet z karpia z pieczarkami     25,oo pln    150 gr 
Kaczka pieczona z jabłkiem + sos            120,oo pln    1 szt 
Zrazy wołowe        22,oo pln    150 gr 
Polędwiczki  w sosie borowikowym     28,oo pln    150 gr  
Pierś indyka pieczona w pomarańczach     60,oo pln     1 kg 
Pieczeń z karkówki szpikowana śliwką     60,oo pln     1 kg 
 

   Dodatki 
 
Pyzy domowe          3,oo pln     1 szt. 
Kapusta czerwona gotowana       27,oo pln    1 kg 
Kapusta kwaszona z grzybami leśnymi      40,oo pln   1  kg 
Pierogi z kapustą i grzybami        2,oo pln    1 szt 
Pierogi z łososiem i szpinakiem       2,oo pln    1 szt 
 

    Półmisek świąteczny - zimny bufet 
 
Roladka z polędwiczki z kurkami        14,oo pln  100 gr  
Schab pieczony z morelą          12,oo pln   100 gr 
Szparagi w szynce          10,oo pln  100 gr 
Łosoś w galarecie sos tatarski         20,oo pln  100 gr   
Pstrąg w galarecie                    17,oo pln   100 gr   
Sandacz w galarecie          20,oo pln  100 gr  
Mintaj w sosie greckim          15,oo pln   100 gr   
Śledzie w śmietanie z jabłkiem         10,oo pln   100 gr   
 
 
 

Zamówienie można składać do 17 grudnia 2022r 

Telefonicznie 601 72 58 46 lub mail: restauracja@rozany-dworek.pl  

Odbiór w dniu 23 grudnia 2022 godz. 15:00 do 19:00 
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