
Wielkanocne śniadanie (zestaw dla 2 osób)                        
Wielkanocny obiad (zestaw dla 2 osób)                                        

DANIA NA ZIMNO               
Półmisek jaj gospodarskich faszerowanych łososiem 
wędzonym i pastą wiosenną ze szczypiorkiem (10 połówek)               
Szynka biała pieczona w miodzie i tymianku (100 g)                    
Szynka biała gotowana z przyprawami (100 g)                               
Pasztet świąteczny firmowy (100 g)                                                   
Rolada z kaczki z farszem (50 g)                                                       
Schab w galarecie ze śliwką (70/40 g)*                                                    
Indyk z morelą w maladze  (70/40 g)*                                                      
Tymbaliki drobiowe (1 szt.)   
Tymbaliki rybne (1 szt.)                                                                 
Łosoś w galarecie (80/50 g)*
Łosoś w zalewie z migdałami i rodzynkami (80/50 g)*     
Dorsz po grecku (100/60 g)*                                                                     
Sałatka jarzynowa (100 g)                                                          
Sos żurawinowo - gruszkowy (100 g)                                      

WĘDZONKI Z WŁASNEJ WĘDZARNI**
Polędwiczka wieprzowa łososiowa (1 kg)              
Schab wędzony (1 kg)                               
Karkówka - baleron (1 kg)                           
Pierś z kurczaka wędzona (1 kg)                    
Boczek wędzony - parzony (1 kg)                     
   

www.kucharia.pl/catering-wielkanocny-gdansk
602 651 157, 58 323 99 08

kontakt@kucharia.pl

HOTEL BARTAN
KUCHARIA

290,00 zł ......
300,00 zł ......

 
 

59,00 zł ......
     

 13,90 zł ......
             11,90 zł ......

                      9,90 zł ......
                      11,90 zł ......
                     10,90 zł ......
                     12,90 zł ......

7,90 zł ......
10,90 zł ......

         18,90 zł ......
18,00 zł ......
14,90 zł ......

9,90 zł ......
 15,00 zł ......

ZAMÓWIENIA

* Podana waga jest wagą głównego składnika np. ryby, mięsa, który z dodatkami tworzy całą porcję.
** Min. waga każdej pozycji - 300 g

109,00 zł ......
      99,00 zł ......

             99,00 zł ......
                    99,00 zł ......
                    99,00 zł ......

ilość



Zamów święta do domu!
 

Wielkanocne dania 
na zamówienie!

Zamówienia przyjmujemy do 1 kwietnia 2023 r. do godz. 16.00. 

Odbiór 7 kwietnia (godz. 14:00-19:00) 
w Restauracji Kucharia 2 Gdańsk ul. Białoszewskiego 6 (osiedle Garnizon) 

lub w Hotelu Bartan - Gdańsk Sobieszewo ul. Turystyczna 9a
 

70,00 zł ......
 

140,00 zł ......
 

25,00 zł ......
 

35,00 zł ......
 

49,00 zł ......
22,00 zł ......
                    

DANIA NA CIEPŁO       
Żurek staropolski na maślance z białą kiełbasą 
(porcja 900 ml w tym biała kiełbasa 100 g) 
Kaczka pieczona z jabłkami karmelizowana             
(1 kg) wg wagi 
Zraz wieprzowy zawijany                                     
z farszem po gdańsku (150 g) 
Zraz wołowy zawijany
z farszem staropolskim (150 g)  
Bigos staropolski (500 g)                                  
Kotlet De Volaille (150 g)              

SŁODKOŚCI 
Wielkanocna baba gotowana (1 szt.) 
                                             
 

120,00 zł.......
 

Do powyższych cen doliczamy 3 zł za półmisek jednorazowy. 
Złożone zamówienie nie ulega modyfikacji.

Imię i nazwisko zamawiającego:

Tel. / e-mail:

Miejsce odbioru do wyboru: Kucharia 2 / Hotel Bartan (zaznacz wybrane)

Uwagi:

ilość



290,00 zł

Żurek staropolski na maślance 
z białą kiełbasą i jajkiem

(900 ml w tym biała kiełbasa 100 g i jajko)
 

Szynka biała pieczona 
w miodzie i tymianku 200 g

 

Chrzan ze śmietaną 50 g
 

Pasztet świąteczny firmowy 200 g
 

Sos żurawinowo - gruszkowy 100 g
 

Rolada z kaczki z farszem 100 g
 

Tymbaliki rybne 2 szt.
 

Łosoś w galarecie 2 porcje po 80 g
 

Sałatka jarzynowa 200 g
 

Jajka gospodarcze faszerowane łososiem
 i pastą wiosenną 4 połówki 

 

Mazurek wielkanocny 200 g

WIELKANOCNE
 ŚNIADANIE DLA 2 OSÓB



 
Zupa

Rosół z kury z domowym 
makaronem 900 ml

 
Danie Główne

 Kaczka pieczona z jabłkami 
i majerankiem (1/2 kaczki)

 

Zraz wieprzowy zawijany 
z farszem gdańskim 100 g x 2 szt.

 

Kotlet De Volaille 100 g x 2 szt.
 

 Kluski maślane 250 g
 

Ziemniaki opiekane w ziołach 250 g
 

Buraczki zasmażane 250 g
 

Surówka 250 g
 

Deser 
Sernik z kajmakiem i migdałami 150 g

WIELKANOCNY
 OBIAD DLA 2 OSÓB

300,00 zł


