
WynosyWynosy
z kuchni

Hotelu Filmar

ZA ZAMÓWIENIE 
ZAPŁAĆ SZYBKO 

I WYGODNIE Z

ZIMNE PRZEKĄSKI ILOŚĆ SUMA

Karp w galarecie z warzywami (5-6 kawałków) 200 g 29 zł

Łosoś wędzony na szpinakowym flanie, z musem bazyliowym (4-5 kawałków) 200 g 41 zł

Pasztet świąteczny z dziczyzny z gęsią wątróbką oraz suszonymi owocami (w całości) 0,5 kg 39 zł

Schab po warszawsku z musem chrzanowym i szczypiorkiem (porcjowany) 300 g 40 zł

Szczupak faszerowany (porcjowany) min. 1,5 k g 140 zł/kg

Sum wędzony (w całości) 1-2 kg 140 zł/kg

Pstrąg faszerowany (porcjowany) 0,5 kg 96 zł/kg

Pasztet wegański  (w całości) 0,5 kg 39 zł

Śledź po polsku w oleju 300 g 27 zł

Łosoś wędzony (filet w jednym kawałku) 200 g 49 zł

ZUPY

Barszcz czerwony na ćwikle z uszkami z kapustą i grzybami (uszka 6 szt.) 250 ml 14 zł

Zupa grzybowa z łazankami, zabielana (łazanki w oddzielnym pojemniku 50 g) 250 ml 14 zł

Zupa rybna (3 rodzaje ryby, kluseczki w oddzielnym pojemniku 50 g) 250 ml 15 zł

DANIA GŁÓWNE

Polędwiczka wieprzowa duszona w sosie kurkowym (porcjowana) 180 g 32 zł

Zraz wołowy z farszem staropolskim w sosie z duszenia 120 g 24 zł

Karp smażony w panierce z migdałem (2 kawałki po 100 g) 200 g 27 zł

Łosoś faszerowany szpinakiem z sosem beurre blanc (2 kawałki po 100 g) 200 g 37 zł

Sandacz w sosie porowym (2 kawałki po 90 g) 180 g 42 zł

Kaczka faszerowana po polsku (mięso mielone, żurawina, śliwka suszona)
Dodatki: kapusta czerwona duszona, sos, bejca - 0,5l 1,5 kg 120 zł

Devolaj z masłem (klepany) 130 g 19 zł

Żeberko w bejcy (porcjowane) 300 g 32 zł

Kapusta wigilijna z grzybami 300 g 20 zł

PIEROGI RĘCZNIE WYRABIANE

Pierogi z kapustą i grzybami 26 szt. 63 zł

Pierogi z mięsem 26 szt. 63 zł

Pierogi ze szpinakiem 26 szt. 63 zł

Uszka (około 60-70 szt.) 1 kg 140 zł

Pasztecik z mięsem 26 szt. 91 zł

Pasztecik z kapustą i grzybami 26 szt. 91 zł

Do pierogów z mięsem, kapustą i grzybami dodatkiem jest cebulka prażona (w osobnym pojemniku).
Do pierogów szpinakowych dodatkiem jest sos serowy.

CIASTA ŚWIĄTECZNE

Sernik 0,5 kg 21 zł

Piernik z marmoladą 0,5 kg 28 zł

Keks z bakaliami 0,5 kg 26 zł

Strucla makowa 0,5 kg 34 zł

Rolada makowa oblana czekoladą i posypana orzechem arachidowym 0,5 kg 35 zł

Torcik pomarańczowy (podzielony na 12 porcji) 1 szt. 110 zł

Torcik karmelowy na pistacjowym spodzie (podzielony na 12 porcji) 1 szt. 110 zł

Tofurnik z mango (podzielony na 12 porcji) 1 szt. 88 zł

Kompot wigilijny z suszonych owoców 0,9 l 26 zł
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Sposób realizacji zamówienia:

ZAMÓWIENIA MOŻNA SKŁADAĆ DO 20.12.2022r. (obowiązuje wpłata 100% wartości zamówienia)

nr rachunku Filmar sp. z o.o: 82 1240 1936 1111 0000 1322 6455
Zamówienia:
-mailowo: recepcja@hotelfilmar.pl załączając potwierdzenie dokonanej wpłaty zadatku
-telefonicznie: 56 66 94 973 (płatność BLIK) lub osobiście w Restauracji Hotelu Filmar.

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ OD 23.12.2022r.

razem:

wpłacono zadatek:

osoba przyjmująca:


