FIRMA, IMIĘ I NAZWISKO, nr telefonu, email

TERMIN: 00-12-2018 (dzień) GODZ: 00:00 LICZBA OS: 00
CENA OS: 140zł
zadatek

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

ZUPA

ZAKĄSKI
do wyboru:

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

półmiski mięs pieczystych własnego wyrobu lub
półmiski wędzonych ryb
tymbaliki drobiowe lub rybne

wigilijny barszcz czerwony z uszkami
grzybowa z łazankami
biała zupa rybna z dorsza
rosół z makaronem

rybka po grecku
jajka na sałacie z łososiem

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 )

rybki w duecie:

dorsz z pieca z sosem koperkowym
filet z pstrąga w parmezanie na szpinaku
smażony karp w dzwonkach
faworki z karpia
szynka z pieca w sosie pieczarkowym
indyk w sosie żurawinowym
pierogi z kapustą i grzybami

śledzie w oleju
śledzie po kaszubsku
sałatki ( dwie do wyboru ) :

śledziowa,
z tortelini,
serowa z kukurydzą i kurczakiem,
grecka

DODATKI

ziemniaki z wody, talarki
zestaw surówek
soki owocowe (jabłko, pomarańcz, porzeczka), kompot
wigilijny, woda niegazowana

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

tradycyjny sernik z rodzynkami
makowiec z bakaliami na kruchym cieście
piernik, kluski z makiem i bakaliami
kawa/herbata

maseło, chleb biały, chleb pełnoziarnisty

ZAKĄSKI na ciepło
( 1 danie do wyboru )

golonka na kapuście
tradycyjny bigos staropolski
gulasz rybny z pieczywem
rybka w śmietanie z ryżem

dodatkowo płatne:
napoje i soki – 1l/osoba – 7zł/osoba
alk – korkowe 10zł/butelka lub:
butelka wódki 0,5l – 45zł
TYSKIE 0,5l – 6zł
WINO butelka 0,75l – 40zł

Chata Chłopska s.c. 80-203 Gdańsk, ul. Giełguda 4
Bank SZTUM 28 8309 0000 0067 3340 2000 0020

DODATKOWA GODZINA po 22:00 – 200zł

INTERNET www.gospodagdansk.pl
EMAIL kontakt@gospodagdansk.pl
TEL RESTAURACJA 58 524 00 95
TEL RESTAURACJA 510 096 591

