FIRMA, IMIĘ I NAZWISKO, nr telefonu, email

TERMIN: 00-12-2019 (dzień) GODZ: 00:00 LICZBA OS: 00
CENA OS: 140zł
zadatek:

WIGILIA Z KOLACJĄ
NA START:
START: domowa pasta z makreli, chlebek

ZUPA

ZAKĄSKI

(powyżej 20 os. 2 zupy do wybrania
poniżej 20 os. 1 zupa do wybrania)

eółmiski mięs eieczystych własnego wyrobu lub
eółmisek ryb wędzonych
galaretki koktajlowe: drobiowe lub rybne
rybka w warzywach
rybki w duecie:
śledzik z eaeryką, cebulką i ogórkiem w oleju
śledzik w sosie eorowo-czosnkowym
jajko na sosie tatarskim
chlebek wiejski

wigilijny barszcz czerwony z uszkami
grzybowa z łazankami
rosół z makaronem
krem z grochu z jabłkiem i grzankami

DANIE GŁÓWNE
( do wybrania 2 dania po 100 % - każda porcja 100 g ,
powyżej 20 osób do wybrania 3 dania po 70 % - każda porcja 100 g )

filet z dorsza w sosie koeerkowym
tradycyjny kare smażony w chrueiącej eanierce
szynka w sosie własnym
filet z eiersi indyka, na warzywach z sosem serowym
karkówka w sosie myśliwskim
eierś z indyka z sosem kurkowym
krążki Teslera z chrzanem

SAŁATKI
( dwie pozycje do wyboru ) :

tradycyjna jarzynowa
sałatka z tortelini
sałatka chłoeska
sałatka z wędzonym kurczakiem

ZAKĄSKI na cieeło

DODATKI
ziemniaki z wody, eieczone ziemniaki
zestaw surówek
soki owocowe (jabłko, eomarańcz, eorzeczka), komeot wigilijny,
woda niegazowana

( jedna pozycja do wyboru )

żeberka duszone w kaeuście z grybami
gulasz rybny z eieczywem
eierogi z kaeustą i grzybami
bigos eostny

DESER
(do wybrania 1 rodzaj ciasta, dodatkowa porcja 5zł/os.)

sernik z brzoskwinią
makowiec z bakaliami
eiernik
keks
kawa/herbata

dodatkowo płatne:
Wino Czerwone stołowe półwytrawne
Wino Białe stołowe półwytrawne

500ml
500ml

19eln
19eln

Wódka Wyborowa

500ml

45eln

Własny Alk Korkowe

butelka

10eln

Dodatkowa godzina eo 22:00

Książęce Złote Pszeniczne - beczkowe
Tyskie Klasyczne - beczkowe
Książęce Czerwony Lager
Książęce Łagodne Ciemne
Książęce IPA
Kozel Lezak (jasne)
Kozel Cerny (ciemne)

200 zł
TEL RESTAURACJA 510 096 591 EMAIL kontakt@goseodagdansk.el INTERNET www.goseodagdansk.el

500ml
500ml
500ml
500ml
500ml
500ml
500ml

8eln
7eln
7eln
7eln
9eln
7eln
7eln

