
uszka z mięsem (min. 1 kg)                                42 zł/kg 

uszka z grzybami i kapustą ( wigilijne) 

pierogi z kapustą i pieczarką (min. 1 kg)         24 zł/kg 

pierogi z kapustą i grzybami ( wigilijne).         29 zł/kg

pierogi z ciasta szpinakowego z kapustą 

karp smażony dzwonek (min. 5 porcji)         10 zł/120g   

kapuśniaki z kaszą (min. 10 porcji)                   29 zł/kg

kapusta z grochem  (min. 1 kg)                     18,50 zł/kg

krokiety z pieczarką i kapustą (min10 szt)     4,50zł/szt

krokiety z mięsem (min. 10 szt)                    4,50 zł/szt

pasztet zwykły firmowy (min. 1 kg)                   18 zł/kg

pasztet ze śliwka w foremce                            18 zł/kg

schab pieczony firmowy (min. 1 kg)            49,50 zł/kg

boczek pieczony firmowy (min. 1 kg)               42 zł/kg

karczek pieczony firmowy (min. 1 kg)        42,50 zł/kg

bigos wigilijny (bez mięsa, min. 2 kg.)             30 zł/kg

bigos myśliwski (min. 2 kg.)                              34 zł/kg

paszteciki z mięsem (min 1 kg)                   29,00 zł /kg

paszteciki z grzybami (min 1 kg)                32,00 zł / kg 

sos kurkowy (min 0,9 l ).                             26,00zł /0,9 l.

    (min. 1 kg)                                                           43 zł/kg

     i pieczarką (min. 1 kg)                                       29 zł/kg

DANIA GŁÓWNE
(MINIMALNE ILOŚCI 

PRZY KAŻDEJ POZYCJI)

barszcz czerwony 300 ml                6 zł

żurek z kurkami 300 ml                   11 zł

ZUPY 
(min. 10 porcji)

szarlotka                                           30 zł/kg

racuchy z jabłkami                          22 zł/kg

piernik z powidłami śliwkowymi   23 zł/kg

strucla makowa świąteczna           29 zł/kg

sernik                                                36 zł/kg

seromakowiec                                 36 zł/kg

CIASTA 
(min. 1 kg. z każdego rodzaju)

sałatka jarzynowa                              18 zł/kg

śledź w occie z cebulką                    27 zł/kg

śledź z żurawiną                                29 zł/kg

ryba po grecku (z warzywami)        37 zł/kg

PRZYSTAWKI 
(min. 1  kg. każdej z przystawek)

Zamówienia można składać

w TOP MARKET oraz w recepcji Pod Różami. 

do dnia 18.12.2020 do godz.14:00.

ODBIÓR ZAMÓWIEŃ:

Restauracja Pod Różami 

dn. 23.12 od 12:00 do 21:00 

dn. 24.12 od 9:00 do 12:00

Pytania? 

Zadzwoń: 501 044 752

ZAMÓWIENIA

Koszt opakowań na wynos           2 zł /szt


