
OFERAT DELIKATESÓW GARMAŻERYJNYCH PREMIUM

RESTAURACJI PARYS

Zamów i odbierz w pojemnikach jednorazowych – tylko do podgrzania

   
WOŁOWINA PORCJA CENA
Boeuf strogonow (z rostbefu) z ogórkiem kiszonym i pieczarkami 300ml 28 zł
Ozorek wołowy gotowany w sosie chrzanowym 150g 20 zł
Rolada wołowa 150g 28 zł
   
WIEPRZOWINA   
Rolada wieprzowa 150g 20 zł
Polędwiczki wieprzowe z suszonymi pomidorami i oliwkami 120g 22 zł
Schab faszerowany śliwkami w sosie cynamonowym 150g 20 zł
Schab w ziołach na ostro 150g 20 zł
Schab - sakiewka z pieczarkami panierowany 150g 20 zł
Karczek w miodzie, musztardzie i chilli 150g 20 zł
Roladki ze schabu z fetą i koperkiem w sosie kolendrowym 150g 20 zł
Bogracz z kluseczkami 300ml 20 zł
   
DRÓB   
Sakiewki drobiowe z ricottą i orzechami w sosie szpinakowo-winnym 150g 20 zł

Roladki drobiowe ze szpinakiem i suszonymi pomidorami w sosie czosnkowym 150g 20 zł
Roladki drobiowe faszerowane pieczarkami z sosem pieczarkowym 150g 20 zł
Kotlet de volaille z serem i papryką panierowany 150g 20 zł
   
RYBY   
Łosoś pod pierzynką z chrupiących orzechów włoskich 200g 25 zł
Pstrąg faszerowany masłem ziołowym z pieca 1 szt 24 zł
Karp panierowany tradycyjny 200g 23 zł
   
POTRAWY GARMAŻERYJNE   
Pierogi z kapustą i grzybami 8 szt 24 zł
Pierogi z mięsem 8 szt 24 zł
Pierogi ryskie 8 szt 24 zł
Gołąbki z ryżem i mięsem + sos pomidorowy 1 szt 15 zł
Krokiety z mięsem 1 szt 6 zł
Krokiety z kapustą i grzybami 1 szt 6 zł
   
DODATKI i SAŁATKI   
Kluski śląskie białe – ugotowane / surowe 10 szt 10 zł
Kluski śląskie czarne – ugotowane / surowe 10 szt 10 zł
Pyzy ze szpinakiem 2 szt 10 zł
Puree chrzanowe 150g 8 zł
Puree brokułowi 150g 8 zł
Kaszotto z grzybami leśnymi 150g 12 zł
Ziemniaczki z serem pleśniowym zawijane w boczku 3 połówki 10 zł
Kapusta czerwona 150g 10 zł
Kapusta kiszona zasmażana 150g 10 zł
Buraczki z kminkiem tradycyjne 150g 10 zł
Sałatka z buraka, czerwonej cebuli i jabłka 150g 10 zł



Surówka z białej kapusty z koperkiem 150g 10 zł
Sos mięsny 100ml 10 zł
   
ZUPY   
Rosół tradycyjny ze swojskim ręcznie krojonym makaronem 300ml 11 zł
Rosół z grzybów leśnych na ostro 300ml 18 zł
Zupa serowa z grzankami 300ml 14 zł
Żurek tradycyjny z kiełbasą 300ml 14 zł
Barszcz czerwony tradycyjny 300ml 6 zł
Krem z groszku z fetą i miętą 300ml 14 zł
   
DESERY   
Torciki kokosowe z truskawkami i sosem truskawkowym 1szt 15 zł
Torciki Pavlovej z gruszami, orzechami laskowymi i sosem czekoladowym 1szt 15 zł

Zamówienia telefoniczne: 602 178 166

Realizacja zamówienia: 24-48 godzin

Dostawa: ustalana indywidualnie


