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MENU WIGILIJNE
oferta potraw z dostawą

Zupa z podgrzybków
z łazankami i kwaśną śmietaną
19 pln brutto / porcja 350 g

Barszcz czerwony
z uszkami
18 pln brutto / porcja 350 g

Panierowana ryba (filet)
podawana z ziemniaczanym
purée i zasmażaną kapustą
34 pln brutto / 150 / 200 g

Schab z patelni
w sosie śliwkowym
podany z kluseczkami gnocchi
i zasmażanymi burakami
36 pln brutto / 200 g / 200 g

Pierogi własnej produkcji
z kapustą i grzybami
okraszone cebulką
26 pln brutto / 6 szt.

Krakowski sernik
z rodzynkami
Tradycyjna rolada makowa
17 pln brutto / 250 g

ZIMNE PRZEKĄSKI
Roladki z łososia wędzonego z ricottą i suszonymi pomidorami
20 pln brutto / 100 g

Śledź w oliwie z cebulką i kaparami
9 pln brutto / 100 g

Tatar ze śledzia z pieczonym jabłkiem (z korzenną przyprawą)
12 pln brutto / 100 g

Ryba po grecku aromatyzowana pomarańczą
12 pln brutto / 100 g

Rolada ze schabu faszerowana śliwką
15 pln brutto / 100 g

Tatar wołowy podkręcony musztardą francuską z marynatami
20 pln brutto / 100 g

Zestaw trzech smarowideł naszej produkcji
(peperonata, pasta jajeczna z awokado, masło truflowe)
15 pln brutto / 100 g
###

Do każdego zestawu zimnych przekąsek zapewniamy pieczywo.

Szczegółowe informacje i zamówienia:
tel.: 605 102 110, 885 590 030
rezerwacje@farinabianco.pl

