
Potrawy Wigilijne

Zupy 

Barszcz czerwony czysty 1 L porcja 13,00 zł

Zupa grzybowa 1 L  porcja 27,00 zł

Barszcz czerwony z uszkami 1 L porcja 45,00 zł

Barszcz grzybowy z łazankami 1 L porcja 40,00 zł

Na gorąco

Pierogi kapusta grzyby (prawdziwe)          1 kg 35,00 zł 

Krokiet z kapustą i grzybami  1 szt. 4,00 zł

Łazanki z kapustą i grzybami 1 kg 25,00 zł

Kapusta z grochem  1 kg 20,00 zł

Kapusta z grzybami 1 kg 35,00 zł

Uszka z grzybami 1 kg 45,00 zł

Sakiewki wigilijne1 1 kg 45,00 zł

Potrawy rybne (przygotowanie na półmisku tj. 5 porcji)

Dzwonek karpia smażony półmisek 40,00 zł

Łosoś w ziołowej marynacie z pieca półmisek 80,00 zł

Pieczona sola w sosie cytrynowym                           półmisek 35,00 zł

Sum z warzywami gotowanymi półmisek 45,00 zł

Ryba po Grecku z warzywami   półmisek 45,00 zł

Tatar z łososia z dodatkami półmisek 80,00 zł

Karp w galarecie  półmisek 45,00 zł

Zimny łosoś w galarecie półmisek 80,00 zł

Półmisek ryb wędzonych  - łosoś, pstrąg, węgorz, makrela szproty półmisek 80,00 zł

Śledzie w oleju – cebula z ogórkiem + zioła półmisek 25,00 zł

Śledź po królewsku półmisek 25,00 zł

Śledź w śmietanie z jabłkiem półmisek 25,00 zł

Śledź po kaszubsku półmisek 25,00 zł

 

        



Deska serów (przygotowanie na półmisku tj. 5 porcji)

Mix serów Camembert + owoce i bakalie półmisek 60,00 zł

Mięsa - półmiski (przygotowanie na półmisku tj. 5 porcji)

Półmisek mięs pieczystych (peklowane i faszerowane) półmisek 93,70 zł   

Półmisek mięs wędzonych (wyroby tradycyjne) półmisek 82,00 zł 

Pasztety drobiowy i wieprzowy          półmisek 43,70 zł  

Schab po warszawsku w galarecie                                  półmisek 68,50 zł  

Indyk w maladze w galarecie                 półmisek 87,50 zł

Roladki z szynki z pastą serową      półmisek 47,50 zł

Galaretka z nóżek – drobiowa lub wieprzowa          półmisek 40,00 zł

Sałatki (przygotowanie w salaterkach na 5 porcji)

Sałatka grecka (pomidor, ogórek,  ser feta) salaterka 35,00 zł

Sałatka ziemniaczana salaterka 35,00 zł

Sałatka pikantna śledziowa salaterka 40,00 zł

Sałatka tuńczykowa salaterka 50,00 zł

Sałatka jarzynowa tradycyjna salaterka 30,00 zł

Sałatka meksykańska salaterka 35,00 zł

Ciasta Domowe z blachy   1kg – 25,00 zł 

Sernik, Makowiec, Jabłecznik, Keks, Comber z bakaliami

Kompot z suszonych owoców 1,5 Litr – 1 dzbanek 9,99 zł

Zamówienia można składać mailowo recepcja@hotel-janki.pl

Dania przygotowujemy na półmiskach jednorazowych ale zachęcamy do przyniesienia własnych.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony cateringowej www.teleobiad.pl.


