OFERTA WIGILIJNA
Przystawki zimne* - mięso 6,00 zł porcja, ryby 9,00 zł porcja:












Karp po żydowsku
Łosoś w galarecie
Sandacz w galarecie na musie cytrynowym
Pstrąg faszerowany musem z łososia
Śledź na trzy smaki (pikantny, słodki, wytrawny)
Śledź pod pierzynką
Tymbaliki rybne z warzywami
Świąteczny pasztet domowy z orzechami włoskimi
Maślany indyk faszerowany musem z zielonego curry i świeżej kolendry
Roladka drobiowa nadziewana kremowym kurczakiem
Polędwiczka wieprzowa faszerowana wiśniami aromatyzowanymi likierem cassis

Sałatki- 30 zł/ kg :






Sałatka śledziowa z jabłkiem
Tradycyjna sałatka jarzynowa
Sałatka ziemniaczana z dodatkiem boczku, ogórka kiszonego i zielonej pietruszki
Sałatka nicejska z marynowanym tuńczykiem
Wegański boczniak pod pierzynką

Zupy- 7,00 do 9,00 zł porcja:





Świąteczny barszcz z jarskim pasztecikiem
Zupa rybna z warzywami
Zupa borowikowa z domowymi łazankami
Krem kurkowy z oliwą pietruszkową

Dania główne 14,00 do17,00 zł porcja:










Filet z karpia soute
Filet z karpia, sos piernikowy
Filet z dorsza, sos polski
Filet z pstrąga łososiowego na warzywnej tagliatelli, sos pomarańczowy
Polędwiczki wieprzowe, sos rozmarynowy
Płatki polędwiczki wieprzowej, sos borowikowy
Roladki drobiowe z pieczarkami
Roladka z kaczki po wielkopolsku, sos z karmelizowanymi śliwkami
Risotto z grzybami i pietruszką
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Pierogi własnej produkcji według domowej receptury – 2,00 zł/ szt.:






Pierogi z kapustą i grzybami
Pierogi z łososiem i ziołami
Pierogi z mięsem
Pierogi ze szpinakiem i ricottą
Pierogi ruskie

Domowe wypieki – całe blaszki (cena wg wagi), desery porcyjne* - 6,00 zł porcja:











Sernik z brzoskwiniami
Sernik wiedeński
Sernik dyniowy z polewą pomarańczową
Ciasto OREO
Zawijany makowiec po poznańsku
Ciasto orzechowe
Ciasto leśny mech z granatem
Ciasto jogurtowe z owocami
Piernik świąteczny
Strudel z jabłkami






Krem mascarpone z kruszoną bezą i malinami
Krem czekoladowy z wiśniami
Panna Cotta z musem malinowym
Tiramisu

* Minimalne zamówienie: 5 szt. z jednego asortymentu
Zapraszamy serdecznie
W sprawie zamówień prosimy o kontakt: anna.wlodarczak@powozownia.pl
Z poważaniem
Anna Włodarczak
664 928 400
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