Wigilia 2021
Propozycja dań wigilijnych na wynos
Święta Bożego Narodzenia już tuż tuż, na ten czas stworzyliśmy specjalną ofertę z okolicznościowymi daniami na
wynos. Po wcześniejszym zamówieniu telefonicznym przygotujemy wybrane dania, które z pewnością umilą te
wyjątkowe dni z rodziną i przyjaciółmi.
W celu zamówienia dań na wynos prosimy o kontakt telefoniczny:
22 848 12 25/

22 848 15 90 lub mailowy rozana@restauracjarozana.com.pl

PRZEKĄSKI ZIMNE
Marynowane śledzie po polsku z cebulą w oliwie
Śledzie w miodowo-korzennej marynacie
Ryby słodkowodne w octowej zalewie
Karp w galarecie ze świeżo tartym chrzanem
Sandacz faszerowany w galarecie podany w całości

(waga ok.1,5 kg)

słoik 0,5 l. (4 por.) 48 zł
słoik 0,5l. (4 por. ) 48 zł
słoik 0,5 l. (2 por.) 55 zł
30 zł (porcja)
cena za 1 kg-190 zł

Pasztety:
Pieczony pasztet z dziczyzny
Pasztet z kaczki i gęsi
Biały pasztet drobiowy

95 zł 1 kg (cały )
115 zł 1 kg (cały )

90 zł 1kg (cały )
PRZEKĄSKI GORĄCE

Pierogi faszerowane cielęciną i grzybami ( świeżo mrożone)
Pierogi z kapustą i grzybami ( świeżo mrożone)
Wigilijne uszka ( świeżo mrożone)

32 zł (por. 6 szt.)
32 zł (por. 6 szt.)
25 zł (por.10 szt.)

ZUPY:
Postny barszcz czerwony
Żur śląski na aromatycznych borowikach

39 zł 0,9 litr
49 zł 0,9 litr
DANIA GŁÓWNE:

Karp królewski z sosem z borowików (smażony + sos)
Postna kapusta z grzybami
Wiejska kaczka z pieca ( sos + pieczone jabłka)
Filet z suma (smażony + sos)

52 zł por.
49 zł 0,9 litr
57 zł por.
57 zł por.

ŚWIĄTECZNE WYPIEKI:
Babciny makowiec z bakaliami (6 porcji)
Pieczony sernik z sosem czekoladowym (8 porcji)
Tort bezowy z kremem kawowym i daktylami (10 porcji)
Beza migdałowa z kremem pomarańczowym (10 porcji)
Tort kajmakowy (16 porcji)

125 zł cały
170 zł cały
230 zł cały
230 zł cały
370 zł cały

ORAZ NASZ RARYTAS:
Marynowana papryka według naszego przepisu
Prawdziwki marynowane

(słoik 0,9 l.) 49 zł
(słoik 0,9 l.) 59 zł

Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie numeru telefonu kontaktowego i daty odbioru wynosu
( w dniu 24.12 możliwość odebrania wynosów w godzinach 10:00-14:00)

Restauracja Różana: ul. Chocimska 7, Warszawa
tel. 22 848 12 25, 22 848 15 90, rozana@restauracjarozana.com.pl, www.restauracjarozana.com.pl

