
  

ZZaammóóww  ŚŚwwiięęttaa  ddoo  ddoommuu!!  

WWiieellkkaannooccnnee  ddaanniiaa  nnaa  zzaammóówwiieenniiee!!  

  
  

 

DANIA NA ZIMNO                    cena/porcja  ilość    wartość 

Szynka biała pieczona w miodzie i tymianku  8,90 zł            ……..   ……….. 

(100 g) wg wagi 

Szynka biała gotowana z przyprawami     6,90 zł            ……..   ……….. 

(100 g) wg wagi 

Pasztet świąteczny firmowy    4,90 zł            ……..   ………..  

(100 g) 

Rolada z kaczki z farszem    8,00 zł            ……..   ………..  

(50 g) 

Schab w galarecie z morelą lub śliwką     6,90 zł            ……..   ……….. 

(40 g*) 

Indyk z morelą w maladze  (40 g*)     7,90 zł            ……..   ……….. 

Tymbaliki drobiowe (1 szt.)   4,50 zł            ……..   ……….. 

Łosoś w zalewie z migdałami  

i rodzynkami (50 g*)               13,00 zł          ……..   ……….. 

Łosoś w galarecie (50 g*)           12,00 zł          ……..   ……….. 

Dorsz po grecku ( 70 g*)    8,00 zł            ……..   ……….. 

Pstrąg w galarecie (40 g*)   8,00 zł            ……..   ……….. 

Tymbaliki rybne (1 szt.)    5,90 zł            ……..   ……….. 

Sałatka jarzynowa (100 g)     4,50 zł            ……..   ……….. 

 

DANIA NA CIEPŁO                    cena/porcja  ilość    wartość 

Kaczka pieczona (1 kg) wg wagi   69,00 zł          ……..   ……….. 

z jabłkami karmelizowana 

Gęś pieczona ze śliwkami (1 kg) wg wagi    85,00 zł         ……..   ……….. 

Comber z królika (1 kg) wg wagi     85,00 zł         ……..   ……….. 

duszony w warzywach i śmietanie  

Żurek staropolski na maślance z białą kiełbasą  

(porcja 500 ml w tym biała kiełbasa 80 g)  18,00 zł          ……..   ………..  

Chleb własnego wypieku na zakwasie(1 szt.) 9,90 zł            ……..   ……….. 

Sos żurawinowo - gruszkowy (100 g)  10,00 zł          ……..   ……….. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WĘDZONKI Z WŁASNEJ WĘDZARNI (zamówienia do 20.03.2018) 

Polędwiczka wieprzowa łososiowa (1 kg)   59,00 zł  …..….. …..….. 

Schab wędzony (1 kg)       48,00 zł  …..….. …..….. 

Karkówka-baleron (1 kg)      45,00 zł  …..….. …..….. 

Pierś z kurczaka wędzona (1 kg)      45,00 zł  …..….. …..….. 

Boczek wędzony- parzony (1 kg)     49,00 zł  …..….. …..….. 

 

Do powyższych cen doliczamy od 3 do 5 zł za półmiski jednorazowe lub prosimy o dostarczenie 

własnych naczyń. 

 

* Podana waga jest wagą głównego składnika np. ryby, mięsa ,który z dodatkami 

tworzy całą porcję. 

 

Zamówienia przyjmujemy do dnia 23 marca 2018 r. do godz.16:00. Odbiór w dniach 29 lub 30 

marca lub w innym uzgodnionym terminie. 

 

Informacje i zamówienia:  

tel. (58) 323 99 00, 602 651 157 

e-mail: catering@hotelbartan.pl 

 

 
Imię i nazwisko zamawiającego: 

Telefon kontaktowy: 

Preferowany termin odbioru: 

 

Opłata za opakowania: 

Suma wędzonek wg wagi: 

Suma zamówienia: 

 


