Oferta świąteczna
MENU ŚWIĄTECZNE BOŻE NARODZENIE 2020
Drodzy Goście!
Nasza grupa restauracyjna już ponad 20 lat dba o podniebienia
mieszkańców Stolicy.
Dlatego także i w tym roku Szefowie Kuchni restauracji ELIXIR by Dom Wódki,
CZERWONY WIEPRZ i FOLK GOSPODA przygotują na Wasz świąteczny stół
najlepsze specjały!
Serdecznie zapraszamy do wybierania potraw z największej oferty świątecznych
dań w Warszawie.

Zamówienia przyjmujemy do dnia 18.12.2020, do godz. 20.00. Wypełniony formularz zamówienia należy
przesłać na adres: elixir@domwodki.pl lub biuro@czerwonywieprz.pl
Po odbiór zamówień zapraszamy do wybranej restauracji
w dniu 22 grudnia 2020 (wtorek) w godzinach 11.00 – 20.00.
w dniu 23 grudnia 2020 (środa), w godzinach 11.00 – 20.00
w dniu 24 grudnia 2020 (czwartek) w godzinach 10:00 - 13:00

Zakąski zimne w słoikach

Sałatka jarzynowa z białą truflą
350 ml 19,00 zł

Śledź po kaszubsku, duszona cebula, sos
pomidorowy, rodzynki, przyprawy
korzenne
350 ml 24,90 zł

Krewetki w emulsji maślanej, białe wino,
papryka, czosnek, tymianek
8 szt. 39,00 zł

Śledź w oleju lnianym, cebula, liść laurowy
350 ml 24,90 zł

Rillettes z kaczki po polsku z białą truflą i
majerankiem
235 ml 33,00 zł

Śledź w oliwie truflowej, pieczone
ziemniaki, marynowana cebula
350 ml 29,90 zł

Rillettes z kaczki po polsku z majerankiem
235 ml 29,00 zł

Łosoś marynowany w cytrynach, emulsja z
miodu lipowego i musztardy, zielony pieprz
350ml 37,90 zł

Tatar wegetariański, grillowane warzywa,
pieczone pomidory, lubczyk
350 ml 24,00 zł

Sandacz marynowany w słodko - kwaśnej
zalewie octowej
550 ml 38,90 zł

Masło truflowe
235 ml 24,90 zł

Tatar z turbota, marynowana cebula,
świeża kolendra, limonka
350 ml 44,90 zł

Chrupiące pieczywo naszego wypieku
1 szt. 18,00 zł
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Zakąski zimne na półmiskach
Szczupak w galarecie z jajkiem
przepiórczym
300 g 47,90 zł
Ryba po grecku (dorsz)
300 g 33,90 zł
Rolada z wędzonym łososiem i szpinakiem,
serek Philadelphia, szczypiorek
300 g 33,00 zł
Pieczony schab w galarecie "po
warszawsku"
300 g 29,00 zł
"Półmisek pieczonych mięs: schab,
rostbef, karkówka, pasztetowa
podwędzana, boczek, ogórek kiszony,
chrzan, sos tatarski
750 g 67,90 zł
"Wędliny z Naszej Wędzarni: polędwiczka,
schab, szynka, baleron, żywiecka z
zielonym pieprzem, chrzan, marynowane
kurki
750 g 67,90 zł

Wędliny i pasztety pakowane
próżniowo
Pasztet z dziczyzny z jałowcem i
rozmarynem
300 g 23,90 zł
Pasztet wegetariański z suszonymi
pomidorami
420 g 19,90 zł
Pasztet wegetariański z leśnymi grzybami
420 g 19,90 zł
Pasztet wegetariański z białych warzyw z
białą truflą
420 g 22,90 zł
Schab z naszej wędzarni- krojony
250 g 24,90 zł
Schab z naszej wędzarni - w całości
500 g 49,80 zł

Szynka z naszej wędzarni- krojona
250 g 24,90 zł
Szynka z naszej wędzarni- w całości
500 g 49,80 zł
Polędwiczka wieprzowa z naszej wędzarni
- w całości
500 g 49,80 zł
Kiełbasa wędzona dymem olchowo bukowym
500 g 29,90 zł

Zupy w słoiku
Domowy rosół na wiejskiej kurze
900 ml/3porcje
29,00 zł
Wigilijny barszcz czerwony
900 ml/3porcje
39,00 zł
Grzybowy krem z borowików z białą truflą
900 ml/3porcje
49,00 zł

Dania główne – słoik lub opakowania
zamykane hermetycznie
Pół kaczki pieczonej, sos z polskich wiśni,
jabłko pieczone, buraczki
1szt.
63,90 zł
Boeuf Stroganoff - gulasz z polędwicy
wołowej, borowiki szlachetne, duszona
cebula - w słoiku
350 ml 36,00 zł
Pieczona połówka kurczaka
zagrodowego- ,sos śliwkowy BBQ ,
pikantny sos z Harissą
1 szt. 47,90 zł
De Volaille z biała truflą – pierś kurczaka
zagrodowego nadziewana masłem i truflą
2 szt. 36,90 zł
Zrazy wołowe zawijane, sos z leśnych
borowików
2 szt. 49,90 zł
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Duszona cielęcina w sosie tymiankowym w słoiku
350 ml 39,00 zł
Polędwica Wellington (polędwica wołowa
1 kg), borowik szlachetny, duszony
szpinak, ciasto francuskie
2800 g 350,00 zł
Grillowany stek z łososia w sosie
cytrynowym z białym winem
200 g 33,00 zł
Filet z karpia w panierce z grzybów
leśnych
200 g 29,00 zł
Sandacz pieczony (filet), sos staropolski z
migdałami
200 g 44,00 zł
Kapusta wigilijna z grzybami leśnymi i
wędzoną śliwką - w słoiku
500 ml 29,00 zł

Pierogi naszego wyrobu ręcznie
lepione
uszka z kapustą i grzybami
12szt.
24szt.

29,00 zł
58,00 zł

z kapustą i grzybami leśnymi
6 szt. 21,90 zł
12 szt. 43,80 zł
z cielęciną
6 szt. 24,90 zł
12 szt. 49,80 zł
ruskie
6 szt. 21,90 zł
12 szt. 43,80 zł

Dodatki – pakowane próżniowo
Ziemniaki po francusku z czosnkiem i
rozmarynem
200 g 14,00 zł
Ziemniaki opiekane w ćwiartkach,
tymianek, papryka wędzona
200 g 9,00 zł
Kopytka domowe
200 g 10,00 zł
Kasza pęczak z borowikami
200 g 12,00 zł
Tarte buraczki
200 g 10,00 zł
Boczniaki smażone z natką pietruszki i
szalotką
200 g 12,00 zł
Warzywa blanszowane ( groszek cukrowy,
cukinia, groszek zielony, młode ziemniaki,
jarmuż, marchewka
200 g 15,00 zł

Desery
Rolada makowa
1szt.
49,00 zł
Sernik domowy z bakaliami i otartą skórką
pomarańczy
8 porcji
125,00 zł
Beza migdałowa z kremem Cointreau i
sosem truskawkowym
8 porcji
149,00 zł
Świąteczna beza makowa z żurawiną,
bakaliami i sosem waniliowym
8 porcji
149,00 zł
Dekoracyjny domek z piernika z
przyprawami korzennymi, lukrem z laską
wanilii
1 szt. 99,00 zł
Kompot z suszu
900 ml 34,90 zł
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Nasze słynne autorskie „mixtury
dezynfekujące”

Chrzanówka

0,5 L.

99,00 zł

Elixir Pure

0,5 L.

149,00 zł

Ajerkoniak

0,5 L.

99,00 zł

Specjalnie dla Państwa, wypożyczalnia sprzętu
gastronomicznego Gastro Magic Service przygotowała
wyjątkową ofertę.
PORCELANA – SZKŁO – SZTUĆCE – STOŁY – KRZESŁA – OBRUSY
Święta bez zmywania. Wypożycz czyste. Oddaj brudne. Sprzęt
dostarczony zostanie prosto do Państwa domu.
Hasło: CZERWONY WIEPRZ Rabat: 15%
Pełna oferta: www.gastrowypozyczalnia.pl

